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ةيالطديوائهاصكتافيرسثمن

امهء3شس32خلنااجنسمملسابقةأخرىتممشة
02013نح53أنخاجنسأفيىكلسابقةة

13هه6ح4م6انخاجنمىكالسابقةأخرىةت
طةفىوراتجرعلىوهوشرحهـبالمحقيالحقوحصنيقلدبدبالتصلىأمانأ
شالمتويارخمزالىأمحدبندبنمحأحمدبناالسالمجمالالمامألفماافىالثوحهد

بثييققامجلدقىكقالتوحهدحاالثباتالخرجعلدلئاناطأوله
له666شهخانأبمنس

بنبحسنطألمقابراهلتأليفسالسدادصطئمالسملولىشعداداذصامداد

وقالمتةةالموكالشافىالمدثماشهافىاثمالشهررورىالكردىيئاشمهاب
صللهثبئليسعالنىالحددنهأوله4آهـالثاقعثرعربيعحثامنءربعاابوم

ةالمدفبالحيةشللثانيةالجادشالعمصرالجعةيرتأليفهمنفرغاغأف

السابعاظئاعهاكابةيوالمدثمالبعرىابراصممومىبنبطدمحهـبقلمجلدإ
87281شح03أنخبمانسةلضممنانمشرينوالى

طشيةأطلبالسالميدلعبدلمرارسثادااالميرعلى
شرحأطلبلسقاطازةجوأرالميرملىا

لسيدالسإجمدانجلعالمقالمجاتأصيمادعتقاالاحغادفحااال
اللهأقىهأدلهلرىجماالقنوالحعممينىاللهنجدطوبااليكلىملكحسنبنصديق

ياحيماكباولمحاللهأحمدهوالعالمةيمااالعتقادومؤلفاغوأجمهوأقدسه
اشارحاكالبالغةاللهجمةولفإوهولسئللالمتوفىالموودشللنةاطوصالحنفىالد

هاهاروكلممسائلألحقثمسيئعلاالصدجمادىالثصرحهذامنتأيف
مم37نحاالخنااجنهمىدصمرباثطبعها

بنالغنىسيدسداالعالمةنأليلسنرسيةالمقدمقشرفىااللؤأرااللهية
دالمولودلجمشلحنفىالمنابلهيالمعروفابراهيأحمدنجعيلبنااكؤبعبدابناسعهل

آسمثعشجانمنقيوالعثصراالحعاوابعيوصرالمقوفىةلنةالجةذىضاسى
ئللصعنفغاغيقاعدم51جواهـاسبهبالنجوداتللووجميعالموجردررئهاطألمل
فيحسينبخطعالبقلمقفمكلدأشنجبالصألقألمحلريلقبإلمجةيوم

خاناجنسالجعقأيقشهرجادصاآلخؤشلمفاوعفغدهبقالشافى
م62شمع

بنصلعطهدبنالدينمحماتأليالشهادةمملمحثرحلسعادةارا



التهحيدعد

جماديليفالجعقرابعلمحتونشالمووديخىاوومميالمعروهبالمسعودسعلىبن
قودالنامقيمرتمكلىالهدعاغعبرقنوىالرضائخأناالحدلثهأولهاهةاالصدس
مم15لنحاانخاجنسعادىبقلمفدمجلدشوضاأبراب
االنصارممىلئهبهطجحاأصبنحملىاللهدللعالمقأبلبرهانيقهـاالعقيدةايضاحأ

االرغبمألقىاغبقدرتهناثالمحلىترعخاأفثطاللةالحلىأولهافباالمعروفاالشبيلى
ألوعؤلشغاألفهالتىالبرهانيةحمقهدظارحامعمنسعمايقزلمحربماالخعانركبتممن

بعاالرابمبةجمثتهتعادىبقللمحكللدةلكذاالختيارعلىصلبرلسالانعفط
1666شس7انخاجنسصفرشنةساد

اباحرها

شرحآأطلمبحنيغةأبوصيةعلىابابرقىا
اإصاسنيةأطلبالفضالىرسالةلباجورصكلىا
أصاشيةأطلبهةالسنوسعلىييإباجراأ

مةليتمااشعلىماشيةومحمدفيحسينلمحالمقحسنبناايتأ9فكرامجرإ
الصفاتتقدماجابمذاالحدلمحتاردلكلىأولهاالنسفيةائدالعلىالسعلىضرحالخيمالمحكلى

66الالشانخاجنبهاعاثكطبقدمهنمبلدنس
لمعروفجموالبنمحددبنمبندبهطكدميوشبهطمةهاايفتأمفىمجرأل

لمجدفىةواالكماملالجذىدئهالحلىأولهالمتهفىالمعاالنسفىبإل
الخايسمنكابقايوفرغالقمرىاواسعبعالكمريمبنبكللىأيوببخطكادى

61مالشمس4انخاجنسسشثحهآاالدصجادىعثصرمنالثافى
لمرإماغايةأطلص

33خانبمانسشليانةبةكأحعادىبقدمبكلملىأخرى4سم
اال4عشس

خالفالفيربنخحظشفآبةصمكتعادىلملمجلدأخرصفى
66االنحولأنخاجنس

ومخرببالماداالسودعلىابعالمدابهتوالدينأصعلفىعلبديا
41اله5شح3م5خانةاجنهسدىطبقلمميوهومواضعفى

خصربنأبعمداللهالدينالعالمقكمتمائيالشيباقتصيدةصرحفىالمعاترويع
وفاكلنهتدىذاراناهـإفاطالللئاأولهةشالمتوفىالشافىالمجلودتولسالدين

عادصومعبقلمممهبششنةجبرالحادصكثمرمنتأليفمنفرغاللهنااأشوال

ى

ى



ةالخاليوينهالكتششافهمن

وهواواحددئلمحداآولهاحنةشلمتوفدالجزافىمحاعبداللهآحمدبئلعباساتجاالمية

لثامنةلثالثاياكامنهافرغلحنفىعلىأحمدبنبئدىعابقلملالميةمااالزلمحوهسذ
م12نء561انخضاستآاسماالحرةجادىمنوالعثصرين
الغيوىالغنيرألمجاالخألكحادالئثللعالمةاالرجوزقاألميةبثصراألمنيةللىغ
رحمهالسعادةفاقرالهدايقمنأطاحالذىدئالمحأولهعثصرلحادىلقرشااءيهامنالشافى

قابنمنينريللمصرىادبننظمهاسيدئهكلىلتىاالميقاشاالرجوزهقاالجودللى

حعنسصنةااآلشةخامسعثصرجمادشاقالعشماالسبضيلةدالمتوفىخصيب
يهفرعتهرحصحتاجمالمحفتحايهارأيقالماوةقدجمعاشتماتاللفوائدمنةوسبعيهظ
الربعاهايىممنهافرخلشافىاالبؤتحيايراهببنعلىصخطعادىبقلمكلدة
أجنهسحياتهقالموافسقظهامنأسشههالجةاشهرذىعثرىادى
664ءش533خن

أحمانلمجدصمنامسيدمحولاتالمجهااللسالموقواعدالدينأصعهلفىاالطفالبهحجةإ

لهـحروعقهطبعئناتالإنيشأولهاحمدالمننطمدبىحدعثعرإواضعالقربئ
9011ش13انخاجنس31اشا

0111ح03خاقاجنسكالسابقةأضىنحة
03منح73خاناجنثاكلسابقةأخرىنخة
16نع83الانخأجنسأخرىكالسابقةئهمشة
11303نح3خاناجتسلسابقةأخركطذيشة
أبىكلهدالمحسنليلعالمخسسوهوفرائمصنقهـاعقيدقابنعلىالسنةأهلبهجهأ
محمدبهقفيلعدحملىألمجاالدينللعالمحبثيةالباظؤةاعلىكاثالهاألغرحالمنعنبة

الحداثمالذكاأول8ةاالمتوصمنهالمولودسلحننيالحاينقابإنحاسصدالشهير
دلىلحطاددبئصخطعادىبقلملمجلمدفىةقاطعةانجراهباثبشوجوده
م5انخاخنسآاشررجبحالمحاامخهايوفرغألتونمى
مولخر

محادلعاجمة



لتعحيداع

ااجنسلمحنةجمالياالمنوالعثربنارابعالتاليانهليفرخالشنوا
م3النع23نخ

لجعقدإثرىكاكيلهامنتفرغالعالمقالمتقدمخرهاصكط2عادممعبقلمالهنهقأخرى
76ال3شخاقاجنسآسثنالهافىربيع

وكطبمطيقابخكللىللعالمقالشمطوانالشيبافعقيدةشرحفىبياشالمعافى
ماليحاعتدلسعادةالطمافتهرأمدفمجحللتمالحلىاأودهلمتولمحمد4ااشاا

اآلصحرأوصامسعثصرجادءطرابعثرتأليغهمنالعلودنؤسرخنيمالدفيالمعافى
انهالمجلقاألريعاهفرخالمنسغيسىأحصرعصطنىطثقمسكادىكهعلدمنة

اصلنحهانخبمانسةمخاشيرربيعااماشرمنا
تءحرهالتا

الممتولمحسثنئفأولهآذالفسفىنيبخدميرألماهالعألمقألمجالمعينالتبحر
المسائلفىماجلأنيهتبلمجعنهاتهثاقالداطكاالمجميطمنتمالتىعلىأحمدالئشعالى
ظمقفكلدفأصابلذلكمهمنلىمزاهطوببطللعلصالمثويبيناالحقادية

3شخااجنساألزهرىأفندثابراهيمفبهرنحهمقابعادىبقلم
3م8الشس

المولىبمادأفهكلبدالغتااأبفيتجكادثكمجلدقاخركطمالكبالمذكورفى
3776ش01خاناخنسلنةابشاا

الغزألىأحملىدبنيدبأحمالبناالسالمحمالتأليففىكقالئوحيالررثاتجر
فلدللئولبمالعالمناأولهالؤألىمدجمقاالسالألمجموهوأخعاألمام4دالمتو

اجنسلنةساألصلدجمادمتمسانلىفىكأبهثتهتعادىبقلمكلال
وراتجرسرللعبلىأماناطلب610مولنحمءلخ

11انخبمانسعالفيورممكباذأامنأضىة
66آل4نح

عادىمااالولساضةعثصرجمادثامنءإثالليومعابةمملسابفقتهتكاأخرىة
ء66الهنء31انخاجنس

بنالفوزأحملىأللعألمةوهوشرحلبياشمنظيكلقيدقالعوكالمرأمنيلتحصيل
دثهرالحلثمرحأوالفظمهاةررةمنفركعلعواعقيدقاتهمنظقكلىزاشالمررمفعد

ىاهياابلؤفلبخطعادىبقدمجلدقفىجمعرفتهمنبنالمعبإدهعلىأنمانىا
33النح35انخاجلليدنهساالمالص



هـالخدجمييالمجأنهفهرشاان

ابراهيمللعالمقالشيئثرحوالسنيةاذالفىلسايةاالخفة
رابجالخيسبعالعصريوآلمتوءاةررأواثلالمولودفىبالسقاالمشهوربحممناجمكلى

القرنجالثالثعلمامندلمجهلسياللعالمقمنظومقاعلىشلنةالثانيةعثصرجمادى

المجهىمتألعفمنارالشفرخوجهدهباالجادعلىدلاكالحددتهالثرحأولعثر

اجنسعادىبقدمجملدفىنممةلمةلشعباقمنأوشعبقينلس
3أمنع54خن

ابراهيمماشيقللعالضالشهغوهىالتوحيدجوهرةعلىتحفقالمريد
ىيخمنالثامواوقيوهايخسالمظسنةاسالمولودالعثعافىابمحمدالباجورى

المنفردبالعدامدثشيقالحطاطأرلالتوحيدلقائرةجهعلىشخةأالقعدةذق

فحروطبعكللدةاصفرشثلأوالخيسانألهفهاليلةمنفغواالمجاد
م413ش4انخاجسالمذكور7الجوهزههامشهاجمصرشضأ

ةيطبهاهشهاتقريراخللعالمةلنيلدمحابمطبعؤاوفاصطبعأطرىذي
اجس4ررالمتوجهورىاالشافىاحمدالصيفىأحمدفيالش
ااول04نعممخن

3االانخنمانسآستبجةبالمطععقاحروفطبحأخرىنسنئ

181الشس

ا9االشع3اانخاجنسأخرىكالسابعةنممشة

اجسنشنةهصطفىأفندىحملىبمطبعةحرصعطأخرىة
16611ش833خن

133أنخاجنسلنةاألزهوبقبعةبالمطوفسعطبأخرىة
6681شسا

37691نح043خانبخانثاىكالسابفةأخرنحة

اجنسبهاحرملمحطئنةايلالةوادشاةبمدكوفطبىكجقأخرى
م81نح163خن

س6انخاجنسلضقشبالمالبعقاوههثحروفبعطأخرىة
581ش

03اول6نعم36انحاجنسنسقأخرىكالسابمة
8103النحس6انخاجنصىكالسابقةأخرىشة

ااجنساشنهعسمصطفىحمدأفندبهعةجمطحروفساطبعخرىنق



03الحم56ح

س77غاناجنسبالمطبعقاالزهريقختانةحروفطبمعأخرىةن
مانح

مانس63الانخاجنسامسابقةأخرىكانسشة
1813شس86انخاجحماامساجمةماأخرىصنمة
824أنخاجنسساننةابالمطبعفاظيريةحروفطضعأخرصنمحة
م53نح

7333ح84خاناجنسكالسابقةأخرىنة

المكلألمعلممنعايهميبهبطالعوامكفايةعلىالمقامتحقيق

حمسدبشافىالهألمقالشغالعوامعلىبهفايةباجورىاميمأبراالشبئللعلألمةيةحاشوه
ددثهالحالثصيقاطأولطاباجودقوهوأشاذاشضآالمتوفىبالفضالىالمعروفمالفى

منثصرفيلتالعوالاجمعهافىمنوفرخالمزكورهلغهاباذنوالجزئاتصكياتباألعا

بهامشهاكأبةسثاجمطبعقلوالقوفصطبعريخةسفانةرمفمان
مأماش64انخاجنسالمذكمررالعوامكغاية
م313نحالانخاجنسأخرىكالسابعةنممه

3الحانضافسثانةاالزهرلةبعةبالمطوفطألطبعأخربممة

احرطىاحرصة

سىلساقةحرة

آنسهـلةشطمعحرىمحة

اناجنسآشالخريةاطبعة



11هـيوللىامنفهوسشالعا

علىبنحسنلعالمخياهالديناايتأقهيدانرحالتسديد
بالدشكستانبلدضنأوصغناقسعناقلىثسبقالصادأوابالسعينالسغناابعلىهااابن

بعبدالفتاحصاعفيعادىبقلمنحقطكلدنةاسؤثيدرجبإينخلب
تقدمهوأبوالمعيالذسفىهيلىاومؤلفأشلصسغردابعكابةكتالبلبيهى
6767ع31انخاجنمسوسيأالتبصرةفىذثحر

الحافظايتأكيهغأبدءناالمفىايسمنتشيهداألركنإ
أجمرعلىمنلكيكللىاردبهفاالساللصالمتوفىيوطىلسأبىحرنجاالىجنالدكشكبيجالل
م33ش4انخاجنثاعادىبقلمقفمكللنسهناقولهالغزالى

ربنأحفيمحمودبخكلبدارحمنلديناخسايتألقواعدتشايدا
بالطاعوناثيوننةثلمولودباصفيانملهععبانااالصفهافىلىبنأببهرجمحمدبن

سعولرحمالبنألمججنصرالدينماللىبهريدالعقائدعلىوهوثرحتلسالقعدةذىفى

سابعءاضالناييهاكابةكتعادشابقلمقمكلدنةسالمتوقاطوهى
اال6العم70خانشاشبهاخرمنةشىرشوالعث

فىلجيرصاالسيددمواخطيبزاصاشيةنظرا

محمدفيعليهاتقريراشلعزألدكطمغرببخطكلددورذالملكبامنأخرىة
وعندلمجماالعاصةررحلشضرمنالحادىأبةلتقريراتكاتلكأنمجماعقبخطه
أنفىنخلفينلناسكنايقوللئهرحمماعتأيفمامانصهبخطهاهذهمنهاصثى

ذلىعنلمدفييلأعخواجابنأوالفمممألتلديناجصصيرمحليدتجرايعنىكب11هنا
ازيغازاثععقوهوأالمطهروكشمناابنفكلؤقىبالمجاالمامقلىاوضعىافقالمم
ام44شح33مخاناجنسوبهنمافخرمانتهى

شرحأباليكلحسينأكردىلصالراإلولىخدبنتعليقاتك
طننةوانحالمتوفىداالممدقيأسعددينجألاللدينقالمحققللعالالعقائدالعضدية

833ش42انخاجنسعادىبقلمقنمكلر
م03نع26انخاجنستعليقبقلمممأخرىة

معروبنبكدبمحمدبنممونالمةلاتوحيعرلقواعدالتمهيدا

دىعابقلمقفعلدالمتولمحشلنععسفىالىمحلىلمعيناأبمحولحمالبن
بهاخرمضششعبانكابققكتعربنبخكللىبحسيىبصالحألمجالقاسيمبحنط
إقهيدشرحفىديدالتسمانظر3م68شح14انخاجنس

لجامحدبردؤصماالشيئرىجولباارسالةعلىرىلرااشا



التوحبيدلعلما

اوراالصلشيرربيعمنلسابعليومافىيفهاامنتأفرخارابهكثصرلقرناهـجمأمن
وةلمذكافالرسابهامشهاآةمصطقنالجمطبعقكدأفطبيودانممة
391الهش3مهانخاجنس

5311ولش63انخاجنساسابفةأخرىكانسة
40303ح83اانخاجتسأخرىكالسابقةة
50303ع383انخاجنسأخرىكانسابقةة

م7ش383انخاجنسكالسابقةأخرىمعةن
أالح3ول3خأناجىنعاقةأخرىكالمه
353ع53خاناجنسأخرىكالسابفةنحة

الجيمس

امحكبهالثهاعالمههكلوالعقائدالمثهـرقيةعلىيةالجماهمالس
يومالمتوفىءآةيحدوددالموبالهمرقاوىاشهيرأشافىأابابراهيجمازىابن

فيمعتادبقدملمجلمدققالمجالوركقبقرافةودفنةلنةفانحشوالالخيس
م3سانهولخلتااجنسبلسعلىشانبنألمجالليلشمعلىاا

لحنقشيئعبأاالناممنلحقاأهلكلفائدمطجماهرأ
لحنفىالفقيهالنمرنباللىابعلىحسنبخكارلمجقاللعالداتلسعاصامراكللىلثرحوهو
وسبعينعوخمسةلمةلعقبعدصالفالعصرصادصعشرمحشهررمضاناوبمالمتو

م003ع55انخاجنمهىمعتادبقدمنفمكلدسنة
بنوحمقاعبدلدينالمقوادلمحققاالماايفتألكألمهرإلاجو

بلدقملؤاحماشيرأزأولباجأكضدبالقاضىلمشهوراالشافىعبدالغفاراالصجىأحمدبئ

نممغبمدملمجلدقفىنلىالموافاختصرفيهكابشضولوفىبمماثةبعدا
م403شهانخابمنهس

خدلمتاالححدتأولهالىالمامالثرلىالجواهر

اةانخاجىناآلخرمقاخرممعتادبفممجلدفىةقدوسيتهفى
66ال8ش

الللعالمهمنظومةوازراافنونفىالجعاهروعقودالعقاثدك

مجملدقفىةشثشهنظمهاالفردنمالسادس51بهاهمندهبرزالرألمعروهبخوأبابن

اجنسةةشىاآلخرربيمعمنالسلبعاالحلىكابآليومطتعادىبقدم
ممشمع45خن



31ههـانالييواذ4الكتفهرشمن

ابراهبمالديناالصادبرهاأبىلعالهةلمهانظهااللتوحيدجوهرقا
للقافىهيرمحمدبهرصشالثبخاولمحاسأقدابعبالبكلىبكلىبكلىبحسنابراهبمابن

بغبطصبسقايلاقرسعنباودفننةشتاابممنراجعهوالمؤالؤفىإلمالكل
بقلمعادىفقفكلدخهههثعابضىباشارقمناييقواحدةنظصهافىالىكبالمصرى

المرلحرارلثادالمرورطاأنظوممهشح06انخاجنم
وماشيةيىرروالمزيقالحلفاىوصالنرروتحفقالمرررالمواتحافعلىميراإوحاشية
روالقرببالمجيوهدايقالمزوفغوصاشيقالعدصالشنوافىوحاشيةالموى

ردوالسرإاإلسابعالمرفآتقرارلمولوالمرشمضآاسكلىوئاإهراوافراطحسىاكألهماللث
هبقضرفحرصهطبعنحنشئضيفهتأمنفرخا4ةرمضالنمن

61ه5نع42انخاجنسالمذكورإلثصرحثهاامانة7ش8
03االالنحم45انخأجنهمىأخرىكالسابقةة

لعالماتنالحسيهأاأيقأألمجحنيفةىصيةفرلمتيفةارروهفئا
كلثصرشعبانثاهثلاايفايوأغهاتأردصكثلحاالقرن81يهامنلحنئارسدكندابنا

اال022نع88انخاجنسمعتافىبقلملدممنقفعةا
نس11شههادالفيوىمحمالبخبخطمهتادبقلملمعمابقةأخرىمةف
66أل4نصي61ءانبم

حهدهز

لسقعةكاف

شعة

ركطكمدلسال

لحاحرف

محمدلوهو

تللقالمه

تحافعليىلمعا

خرمعتا

لياباشمييراالدكشاكسبهىأحممدبمالشيئشية



4التحيدثم1

مم3انخاجنسشبواجلىعلىبهظتعليقبقلمأخرة
651الش

رىاالمحدانفريلاثيمحسناافابخاامحالعابدلعالمقأباشيةحا
رولعيقااعلىايسعدشرحكلىاصاسثيقاندقمكهفيهاعلىكثرألقرشالثا81عالمن

شقفكلدأيئالمحرمفئيفهتألمئفرخوالمهتئرالثأيفماعلىؤعماألهمسفية
مم68نح11انخاجنسةسوالقطبعقاحروفعطبمع

المشهوربهستلىثتلديمصطفىالقسطالعالمقهصعاشية
معتادبقلمفمقفبلداالنممفيةالعقاذعدعلىالثرحكلنهاسهرفىا

م3ولشايمهانخاجنس

1833ش631انخاجنسطسابقةأخريهمه

لحلبىالصاكبىاألمجيميىأحمدبنحسنبنلععالمقمحمدبناحاشيه
منمواضععلىسننةالقععدةنالشذىالخيسيومللتوفىةفاضةالملىدالحنفى
113انخاجنسمعتادبقلمنقمكلدالمهاقىالسيدعلىشرح
أشم

لشعهبرالشاافيوبنلفتاالعالمقأحمدنجعبداشيةحا
علىالقيرواقنرآكلىاسلثالمترفىشانةنالشهررمضانالموودفىبالموى
معتادلقدممجلدففىخةةلىاطنمالحاشيقأليغاأالرإهينأمالسموسيةمن
السهشاسانخاجنس

رةلجهاعلىلسالمابدشركلىلمتقدالموىلعألمقاااشية
امنبقينالثنينافالثاهجمىبةقيكتمعتادبقلمنحقبلمدروتبامخافالمرالمس
61ال6م4الانخاضنمسدسثللنةةاسذى

القادرأحصربخكلبدفيلشهمحمدبخكدوههااألميرصاشية
عاشرااالئنينيوبمآلمتوفىءاةفثذمحدافيالمهلىدبخمحمدالسعنباوالعزيرابكلبد
اللقافىعبدالسالللثيئجوهرقالتوحمدعلىالمريدلمجاتحافاقيعلى4شئعلضذمحالقعدة

اوالقماجمابعقحروفطبغنقمكلداغلمركأحدحقركأولهاجمانئماملى
11م953نحانخاجذمىالمريدألمزكوراصحاشلنةوحهامشها

11م3ههانعاانخأجنسةأخرممطكالهسانسة
مم65ماناخاقاجنسحمهمأخرىزصه



51نمالخييويهماالكتفيرسن

02انخاجنسةبالمطبعقانليريقحروفبعططأضرة
3الم7نح

ةمالمالنح154أنخاجنسطسابقةأخرنسزة
لموودالشااكلطلباجوأحمداعدبنبنابراهيماصاشيةه

ولشكدةذهـكشمنالثاموالعشرالخيسيومنالضسوقتآلمتوفىاشععثل
الحاشهقالححدتهأولهفهةةالمتوعالفمنالىلمثيئاالفهاالالهالفيرسالةعلى

شعبانبقيتشلليلاسمباايفهايوآتأمنفرخانارنابخايسالسبباالتجعللنىا
بهامشها4آهـعفاخبدارايقشغابمطبعةقأللمجعحروفئضأ

46611نع123خانأجنسالمذكورةالرمالة
06641زخ43مانخاجنسنسشةكالسابقة
03أم3نعمانخأاجشنخةكالسابقة
ما31شسس4انخاجنمسظهةكلسابقه
امحم18انخاجثهسدضةكالسابقه

أدلهااهيللسعنومىاعدأمرىأباجواهيمابرالعثيئاصاشية
ةشلنهاالكدجمادىفىمنتأليفهطفرخافمذاتلؤحدالنىلثهليا

اجنسالهمداالنبافىامشهاقريرالعألمةاكصرةلنةجمرطبعح
3م18ش63نخ

3م38نح3الانخاجذنسضكالسابقة

3م3شح83انخاجنسكالسابقةة

اجنسطالمبهاسثهالنةلببوالقحروفعطبأخرىة
مم3ش3خبئ

م3ممالانغضانكاأخرىعالسابقةنحنى
م333شع8انخاجنمسأخرىكالسابقةة
مالمانغاجصاناآلخرناقصقمنوفصطبعكأخرىاطه

ا313ش

3انخاجنسجمدمقعرهلهمثطنةوفسطبسحأخرىةلمه
ا31هطس

11391نبم3مخاناجنسةشرفطبعأخرىة
6081نحسمءانخاجنسنةرحأخرصألطبهعصة



لثوصيدثى1

المتنبهامشهاطةكمصطفىفنعبمطبعحطصوفبعطأخرىة
شعبانعثصرمنالثامنيغافىأكهاأللنةةالمتوفىأحمداالجيورىاعركراثمع

ا066ش33الانخاجنهىاسلئه
6103شع373خأنبمانسأخرىكلسابقةنصة

بم86انغنمانسةجصمرهطبمعحروفأخرىة
ماهـمشس

073اتبخاجنشستنةثرفطبعثصالسابقة
م311نح

م41نح3االخأناجنسةكالسابقة
م511نح3المانخاجىنهةكالسابقة

دسداالجهورىأحميئثبهامشهاخميهـالثئةشرطبعأخهىة
ام4شهانخج
3ا06نع4مخاناجشكالسابقةأخرىءنم

ام16شح6ماقخاجنسكالسابقةأخرىة
ا62مانعاهـخاناجضةساكالأخرىلممفه
36413شع361انخاجنسكالسابقهأخرىة

امالم8عش2ءانخاجنسلنةثلوالتخطبعحرىأةلمم
3أال3ند52خاناجنسةأخرىكالساة

بمأنسإخبالرافيعفطشالشبئبعهثبهطحروفطبمعأخرىة
مم38نم754خن

3م42تمهانخاجنسأخرىكالسابقةة
حمزمحدبنبنالديسمشاةبهنجلبىحسنالمولىحاشية

سيالالشرخكللىاآلخؤثدىجطفىالمتوفىنةشثببالداوومالمولودالفنال

ااجنسريراتكثيرةبههامشهاثعلعققلمبلدهااعلى
ء3نم6شس16نخ

ثرخآكطلهميلنالمتوقلهالىظينىالحمصمميالشيئصاشيةك
امضديةلعقاندااشنقكللىلتعالدوانحابالجئلالمعروفالصدياالأسعدمحالبنالعالهة
نةشعهانخداالثالخمنمنهافىفرخيلاسعمحمدبنعاليهبخطبقلملمحكلدة
م3االشحملتخااجنشهاتقييداتكثبرةثها



االيويهاظلىانهتالعفهرستمن

ليدلمادبهاعلىبنوهوصلىرحالجالثريالسيداشيةحا

مربيعالسادءاألربعابشيرازليىمالمتونهنةشعبانمنخلشبتنمجرحان
قدجملدمنفهاقىقاالللعالتجرياللصائدنشيبدالقواعمهـثرحةءآغلىلأل
م103نع65انخاجنسةكاتجههاوبآخمحتلفةبخط

ال3انخاجنسميلعشهاتقييداتقتعليبفمأخرىة
م13الشس

53انخاجنسعليهانقييداتمعمتادبقماضرومأأخىة
ام31ش

جميملمقوفىالمالصالدسوقىعرفقاأحمدبندبناليشيئحاشهه
اهألمقالسنرسىاشرعلىةائفىأماشهرربيعمندمحوالعثصرينالح8إالربعا

هاشعباشسكشمنلعشروااسابحاالجعلحاشعقيومهنهامننأليلبراهيفرخاأعلى
انصىالمذكورالشرحءياشمههآلىببوالقصوفلمجعممبلمدشق
مهأمالشس6انخج

م3ممنح7الخاناجنسمملسابقةة

ااجنسأسهإطبعبرالقوهيشئشسهبهاليسأخريئة
م3م3شسالخن

ابمانسىرحالثامشهابكطبعقشرفصثاحروفساطبحأخرىة
ماشس3ألهنخ

20غانبمانسءاانليريبالمالبحروفطهعأخرىل
مالم29ش

مالم9نع02هانخءأشامسابقةأخرىكاةنص

البريةووجودعلىاالستداللفىاالزهردةالرساعلىحاشيةك

جمرعطبةعشرعالمالقربخاوابعنمجىلحونصراالمثميئلعالمةاهماتأليفطى
603انحاجنسالملىكورةارسالة4آكامشهاشالطوشعلبعحسى

ء81يم43ش

اال6شسهسانخشانسلسابقةأخرىة
لمتوفىااثصرقاصباامشاليراجمأجمالزىللهماعباشيئاصاشية

الحاشمةتئأغاللسنومعالصغرىمنصريالهدهدصملىحمدلعالمة31ضرعلىةا



ثوحيدااع1

ممأش31انخاجنسالمذعورشحائهابهامسلضآ

سئنأحماشعبداوايقجمطابعقاصفحرلمجعكالسابقةأخرىةنم
6111س34ااشنس

ا9الح3ءانخاجنسأخرىكلسابقةه
9991ش543انخاجنسأخرىمملسامةه

4891نعس64انخاجنسأخرىكالمابقةةنمم
آشيم4الانخاجنسكللساقةأخربمطةنم

ااالريومالمتوفىالشافىالششوانىبكلىالعالمقاشيفهـ
ةالجوهرعلىاللقافىعجدالممسالمالمششثرحعلىشنةالمحرمضرىرابح

لقعدةامذى83لسبتامنكابتيايوالكوعفرغأحمحاطدمعتابقبمعلد
م53أشسانخجسيىئلطش

علىاسمالمهوفيالمالصحمدالصاوىأحمالبنالشغثماشيقهـ
أتماسحهبالدرديرالمتوفىمحمدالشهيرأحملىبنالمثيئللعألمقاالمااندريالبهيهشر
قمكلدةةامنرممانانبعبقيئالر8األربعالومدورةيقالمذألحاشايتأ

اجنهسذكورالمالثمرحهاثلممبمشههآيةاوهببالمطبعةحرصفطبح
مس15نع601نخ

االااجنساجمصرشئهجمرطبعكالسابغةأخرة
533مخن

اانغاجنسسلمخنةبالمطبعقالشرفيةوفبعصطممأخرىة
13الم8نع

313ال9نح4مغانبمانصىمملسابقةأخرىنسه
13مشح32غأنبمانسكالسإمةنقأخرى
ام3ادفع04خانبمانسىكالسابقةةاخرى

2أم3نح52انخاجشكالسابقةأخريذم

كوفىألسيااالهشدىالدفيكسبنيهملحالعمالمقكبداشيةا
صاشهةلىبسيالمكوشعودفنوألفوشتينسنقسبعاالصلبيعركشرالثافىلمتوفىا

آلسشباألستانهوفصلمجحقنمالصائدالنسفيةالسعلكلىشرحالخيالمحعلى
533عن11انخءاجنس

0633نح511انغبمانسكالساقةأخرىةنممم



أهـانلديوهشاالفهمن

م173نح611خاناجنسالهندطبعأخرىةد
االأ6ننم56اقغاجنههـىمعتادبقلملمجلمدفىأخرىة
3الالانخاجنسملنةباالشانهوفطبعاخرىنممشة
اال434نح

303أنخأجنهسلضجمطبعفثرفدطبعممأضىأنم
63181ش

03اأإلش653انخضانسمملسابقةأصوىةذس
ببنىلمويدايدمحالعدلصعأحابنأفيعالعالمةاهثيةط

وسئثلهآرجبخىفطباقاهرةآقونأمهاسئأسيوطأغالأمنعالى
أهوحيدورلجيهرتاتحافالمرالبوهزآلمسعلىلسالمعبداثرلصقرمحكللىاماسثيت
ايخعئافعشركابقيومكتالصعيدىالمنسايهىابراهعمبحظدىطبقلمكدنممة
3س6شامانخاجنسآشههاافيذى
1166ع63خاناجنسمعتادبقلمأخرمحفبلدة

لمشهور11االسؤأينىسشامبمحمدعرأكالمقابراهجمااشية
ةالنسغيةالعمقاثدعلىصرعالسعدعلىةةتوفىالمينابعصام
3س66مأنامانخأجنسىافةباالستانهوفصلمجع
61اولن36انخبمانصباالستانهطبعجمراصىة

شمرتاسالخيسلمتعفيوالععبااصسطفىلشيئااشية
وفصطبعةالدرديرحمقشدهعلىشرحسهخلىاءاسجمادصاآلخغ
ماانخجنسألورافىالثصرحبهامشياشئضابالمالبعقالشرقية

53181نج

03اال3شح053اروخبخانسةأخرىكلساة

لمولودياأمكرباصقلمكوالحقبعدالعالمقرصضلنايةصاش

السنهعىثرحعلىةشاأثافىضامسعثصرشهرربيعاءالثالناليلشالمتوفى

ااالانخبمانساخرممعتادبقمقفكلدبرإعلى
م363شس

ثاشكثصرىثننالامنهايومناشفرخانلىأحمدبركتأحمدبنصكطمعتادبقلمقأخرىنهم
م363ش811تاناجنسشدافةالهاتيةصيإى

المةبةعنسوالمواقلسيالعلىاتاثرفلعلىشيهصا



اثهوجلهـثكم3

بههامثهاتعليئبقمقثنكلدنةتوفىالقسطالشالممصطقالدصصع
33ال8انعم3انخاجنسواشكللغلكيةرةتقييماتكث

لباخرزياأوالدسعيدبكعصاكلمنمالعالمقكدااشية
رولعقاالسعدعلىثرالخياليكلىلعالمقأحمدبخصمىيقاحاأعلىلعاابشبئثسهورالم
ارئاأعلمأخوندمنالبافنينبناللهميرحبدطتيعليقبقلمكلدةيةلثممفا

0333الش5انخاجنسةلىانهمفالمحشعبانفغ
مادىبقلمكأصالو11ومقمخروحيدلاكلكأسفىصاشية
الفسفيةالعقائداشرحعلىبالشلبىلشهيرأحمدبخيوفالثيئاومعهاقطعقمحاشية

91همشح3مانخأجنسأيضاعادىملم
املالقاكاجامنااللهياتفىلخامسلموقىاعلىصاشهة

ألتعليبقلمقفجلدخةلمتئجماأحمابنرفيلديخعهعاممندا
2مأنعهولشخااجنس

سئنعنهالمتودبخطيبزالشهيرادبابراهمملششكاثصاشه
لدقمروتجرااألصغهافالثرحعلىافىالجرالثهـريالسيداشعيةعلى

االانخبمأنسهـيشرالكتكامفىأحمدعيممىهشطعليتبقلم
6133ش

بمأنسىثنهسرجبكاكفىكتنجقاظطبةاكنهامحفأخرىكالسإلقة
م3عش98نخ

اطعىجاكربخكدبخكليمأببنالديهنزفيبنيسالعالعةثعاشهقهـ
نممضراضلىىالششرعلىسلفانهععبان9حدعشرااومنيالمتوالشافى

م07نح3ماقخاجنسمعتاثهـبملماآلخرمنثلدبهاخر
المغرلمجالمتوفىيعىالثهيربابخمسحيالعألمخسنثهعاشيقهـ

اآلضبهاخرممنعتادلمألريدنمضقودبراعلىالسنومصرحعلىاااسع
64الآش3مانخاجسا

اال93الش663انخبمانسمعتابقلممجلدشلىأفيةنهم

آنالماللنجطمىكالكاائبراللعمئهددعالبناالمممنومنىجداحلجوئيآبمعرلمتوفىا
شنلمهآجادمماآلخرةمنارابع8بعااالركأقيومغتعادصلمألبرنستفجحلد

43الشس381انخاجنس



13ةييوهاالكافهرسمن

المتوفىسنومىمحمديخيوسايآلمجكبداللةالهااعقيدةنقاث
ةمفالعقيدقالمذكورفىلفاظاةتعرفاتبثولسنةستينتالشعنشنة

لعاثرهتجبلسبشاابفايوفرغمنقيوصىالمثيئمحمدابشطدهعتابقلملمحثلال
66أنحالانخاجلسانةسررا

1866ش81انخاجنسكللسابقةقأخرى

يافاهـىللهثميئحسالهدهدصللسنوسيقهـثرحعلىالبهةثالحوافي
عالمهـبقلمقبكلدأرىاالجيوعلياشيئاتالمذةمنصكثصردلحلقرشامايهامن
والشصريخمرجباالمهىااالحيبقيومنهاقيفرغالههاطىإلشاأحمدبخفتههاكبئ

6133ش15انخاضنسآشيها

الثألتامختاممنكابتهايومحملىبخرمضلنغرخصخطعادصهـبقلمممجملدفيأخرىنهمة
3اسأش66خاناجنساااشسشوالى

االمسكابقيوكاالحدغتخليفقمعلذاالحمدىبخطتادمعثغلمحعللىقأخرىنمم
867منع91خاناجنسشههأرممئان

اثواقفتأليفمسيدعلىثراالمورالعامقهنعلىاثعث
سعهابالهندرقفثلدثطبالهرحملزاهدبخكدأسمالحسيئالعالمة
383انحأانخاجنسلثرةهاثقيهعاتبهامهث
م248نح991انخاجنسآاسثطبمغالهندياخة

مقهـااظثر

ناأحمداالماايتألسبعاباالمطابيانفىخالهالنفع
شعهآالموكبكعربالجوهرىالشهيراشالفىنلمالدصاالبىسمحمدجمنبنالكرأاابخكبد

قثلدألتجلممعتااشضاجادمحاالولىاالربعالنامنيومقالغروبإلمتو
ماسنح56انخاجنسأيفماالسبعالمطالبخرهامنظومقب

ألمهميفةلدالفا
عدنجيرعلىالدينلتقىديخهـاكشفقبطالنكقالمبتدعينثدا

ئسخرهاخرمبتامعبقلمقفكللد81سنةأالمتوىالشهيرب
اال36نحاس5انخج

طيةكلألهمإالثياللطيفقبمانبف11ألفاظلحلامميفيقإلمنيفةالدرإ



جيدعياثه3

حمضدالبرالؤالثلشتأفيهـاليعالئاكالسالكاثدليل
صحجالدةنممسررمقتأليغهفرخالقرنهالثائحكثمراألزهرمحمنعالالشاقى

بشلثالثنخمناايومكأبةطتهرىاالدزهمانمحمالبنيئاالثعطعادكطهـنجقلمإ
االس3شاالمانخأجنهىرهبهاشدانةربيعاالصلى

ةلمعمقاناالثحرشا

تأليفكاثامناالجماشبهجبذصعافىالنفاشالمهمات
منتألهغهافرمالحادممسمشرالقرنمنحلماهمياطىالدأحمدبمحمدالبمفابئيئعلىلمثالعألمقا

أابخآحماابراهيضطعادىبقلممجلمذنمميقلممنخنةثصرشهرصعفررابحاايو
وقابلهاالمؤلطقنقلهامنآلاشةاعثصرصصفرتاسعايوماالحمنقيفرخ

11ميم53من08انخاجحمليهاندنى

03انخبماندتىةةطكأبةكتعادىبقلمأخرىة
9661ش

بكالجاللشعكسثؤوىلبراهيناأمعلىاليقينفركة
3031ارازقكليالعثهالثيخبهطحرصىطبعةنسمعثصرالرابعالفر4علما

6211انخاجنسللوماميالسنومبىالمدصورةالبرإهينأبهامشسها
ااه4منح

3313شحالأنخاجنسةكلساأخرىة
اع3هنء2ءولخأناجنسكلساقةأخرىتس

5313نس904انخاجنسكالسابقةأضىة
م631شأانخاجنسكللسابقةأخرىةتس

اواحر

الشافىالباجورىحمدبنابراهوهوالعالمةرىالباجورسللة

الشنوافىحمدهاللشثالبخطعادىقألبقلمنشملنةراادودشدانة
بمانممىآيئلجةذمحامقوالعثصرالسمابعاالحدتجايوممنقيفرخ
111ءاالالسمهنخ
031خلابمانسخهةطعنالمحارسجمجمرطبحأخرىة

اأاولمممنجس

381م3حسهانخاجنسلسابقةبملخقأخرى
كلثرلمثااقر1نعلمالجوهرفياعيلبعنهنياللشيئرسالة



33ةيلييوانهلكئبظفيرسامن

عههالسلبمنهلالفهاالالهالفىآشهاألمحرملمحيهاسوالرفعجواجكنو
لموضوعاهذالهأخرىويلجهارسالةدىمابقلمكلدةنممامالباأومن
19111عنس13خاناجنس

أ174شح5انخاجنصمحادىبقدمافيمحمبلدة
لةويليهارسابقبرمعتادكلدىلتوناقاالبرسالة

0333شس5انخضانسىدية9مقاااففملفى
5343ش081خاناجنسأخرىعلسابقةة

لديناثباشانههوالىبياشمفاسورللبطالذهياالةثرسعا
زدقرىبادمناطأسعدبقرولداالفغافىلحسينىالديخاالشمكدجمالتألمفالمدنيةأساس
أفندىعارفبهساعدةالمصركحمدمكبدالمثيئيذهدلمالغارسجةاللغةعربهامنلنةة

وتببيرصوفماحطبةعثصراوابعالقونأعياوهئمأألمجزاجاالفغاذ
س3م3ش602خاقاجنسنةش

قرن8عالمنلنقشبنماأحمدبمصطفىوينالفميارسالةمم

بقهكادىقفكلدالضقادصملمكفزموبيانساالفاظاالبيانثشرفىبعلرا
71س38شم63انخاجنس

بنالقاهممأبطبنلسالمبكلبداالعزبركباالسأللعثيرسالةك
شرمنأطاإلمتوفقشةالموودالمجابسلطانالمقبىمحمدنجمهنبابنحسن
الفرقعلىبالؤإفقالكبرصوهذاوسالهئعمفيهافنلىلقاهرقباشدالجمادى

م5انخاجنسعادىبقلممجلدقفىاالسالماناالجمبين
166ولش

حمنجأحدحدبنمجسدفيالسألممامجمقاالاللغزلدولةرسا

نسمعتادبقلمققعلدأمسلمصيخاصبهبغلىةشالغزالمحالمتون
33م8ش38انخج

قيمحمدابنأحملىلديئشهاساامباساوهوأدالغنرسالة

مننأليفهافرختعالىالفهصفاتبعضفيهاعلىتكمةلنةالمتوفىاشافىااالنصارى
السبتىمتهتكابةمحالدبقدمففعلدلمووةأواخرشهرصغراالثنيمنليلة
اال33مشم7خاناجنسنةشلمالمحرمم

اقااإأجزاىألجمانجكاظفئلهاققمألآلنئمحلد5سالة ةتاطغمامفاتترح

2867نع



الثوصيذ

ابراهيمحمدبنامحمدبنرفيالغقيهمامالديخالاصوليفىرسالة

11سكصنة7خؤاجمادىمنالحدمحيعثربختفالناليفالرقندصالمتوئاللياأبى
7866ح3انخاجنسمعئادبقدمكلدةذم

الجددثهلهاأاالنساتأقىالواجباشكلىكلىالكوفىرسالة
أبمانساللطئعهدالثبئبخطتادمعثتمخقفمكلدأشلوبمنورا
5866ش33نخ

ألفهانىالكحالمقكالجزليةرارراعلىلكلثظأقهـثرجما
بافياحالفغبقمكقعلدانيةاأدولةاأحدسالطينللسلطاشهصطفى

876النحم2خأناجنسوبهامشهاتقييدات

صىمحداياصدبندغلممثالجزثيةدةاالراعلىملكلىافىرسالة
أغهاكأبةكلىعلىبخطمعتادبقلمجملدقمعثصرالقهالثاعلماالحنفىمن
أالول36ءنام6خاناجنسآلشهررجبنثصرمننحالتاسهه

شفسناسفىالكلثيااللدكشكبارزاللعالمةرسالة

مانخاجنسمعتادثبقلممجلدقئئقدراهضامرانحالكوثلى
61يمالولنح

ينمقدمقوسبحعيتجخلىالسالاليملوايقتالةرسا

أنيىمعتادقلممموونحتفكللدالعبادىامممأحمداليلعألمةاوضاغقمكعتوبحليها
66عشس03انخج

ثحسنللعالمقالجيهشاعؤوالماشاافيمابينالبهيهاووضة

معتيادبقدمكلالقسورةكهمولثالقرنجاماماعابألمجعفبقمنالمعرصفكبدالحسنا
اجنسةلمحدهآانرمضمنكابقارابعفرخاألكلىمحمحدبنبخط
مس3انعول6نخ

وااليمانسالماضيقىبيلنفىانسلباسوالى9اااربابرجما

عدبخطدتامعبقمجملدقفىلشانحكشرالغرناعلماهلشمخرألمغرلمجمنلعالمق
3المشحولمانخاجنسىنهخمامؤلفهاةلهامنافرممطالشافى

المهمألؤلسينحرها

بهنهصرإلديننةالسعيىتأيالسنةكتاثأهلزالمصراج
ةرعثدىلغرشاطاعلماإوهوهنورققاالصدمتهابحلىهكذامكتولىشيلاأحمد
6ال2عاانخاخنسكابةةلمةتهتمعتاداليقلممجلفى





ئتوحيمامث3

الممهالبالسمقاطثسهيرلاالمغربمحمدبهنعلىللهعبداأببنعلىلحسنألمجازقالمثيئأرجوعلى

الثصرحهذأتأليميرمنافرنجثناثكحقعاحزوشعنالمههاناككلمتاأوله4آ
عادىبغمجلدفىةزهولقلمحعهأسضانرركنمنروادمحثىالعثااالثنهنجمىم
61الالشمخاناجنس

لحنفىاباألئحالديخااكللمعروفمباامحمعدبنقكلىلعالاثرح

وصيةعلىقيسمثتاسعثصررمضانليقالجعةلىالمصرضشائةالمولودسنقض

ىءابغمجلدقفىذمابفالهاوجودوااطددئمالمتوحديبرجبمأولهألمجحهيفةاألمام
األممولهانخاجزس

البرإهنألىأظسااباجمراهيمعرافينحمحمدبنالعالمةشرح
ىعالمكنسشقفبلدشمالمتوفىالسنؤىيوحمدبنأللمجكبدالله

ة5933نحهانخاجنس

ثمرحخطهةكلىلتيفمىاعلىبهفخركنورصناالعالهقابشرع
هسانغاجنمهىبمغبقلمقفكللدأكالبرإهنعلىاسشوسىا

مأم8نح

المصوهلشافىناجمدالمعردفلجامومىمحمدبنالشيئشرح
لطاجلمحعههماعلىالثصرحوهفاةةيالثانعةحمادىسابعثصرىفىلؤفىهباذ

تهصغاسوباكمنوتعالثهممعيابالناتالقديملتهذيبقولعاحبالمحمصرعلىواخليل

م453ش101انضشانسىعالمحلطقلمةنهمقفمجال
لدىالخايمالكرنجكبداحسنأحمدبندنجالعألمقاشرح
الميقالسسجدألمجالعباساعلىشئةالمتوفىالخلنةسهالمعرصغابالجوهرصالمولود

تاسحالثصرحهذاتمائيمنالجوهرىفرخشنةالمتوثالجزأفىىأحمدبهفعبدافته

حمرصرصاالحدالحادكطمىكأبةغتدىبقلمنحكللرةلممهاشلشوال
م03مشضآالهاناجنسنةش

ازانلموولىائماللتغتازابهنكرأمسعودلديناعلىلعالمقارح

ةفالمحرممنالعئمربنالثايهطافيمتونالمثتسراسانبلدق
قثجلدآنفيةأكااصدالطالهمشعلىالثصرحوهذاالمحهرخسجمرقندونفل

اجنستالمذكوراءشهاومحألاأشباالستانهحروفطبع
م509شسأء06خن

تهتالخنابركتأحمدفيأحمدبنبظعادمحثبفلمخىكللأخرىنممة



هـييواظبخدافيرسمن

حدسا

ىلقلمخرىتة
اثنسآسممها

بهادشهاتتييدات

أال

بفحاصهـكهصرغقيعادىقمأخرىةمنناثفي
م82ش361انخجنهيىشضشوال

منشوالئااالربرحاهيىمفافرخألخلرطىحمراحدبئدكطهبخطمابقلملمحجلدخرىمةانم
ء866شمانخاجنسش

9866نح6اقخاجنسهـتعلببقلملمجأخة
إلثسفيقالعالمةلعقااكللىالمتقدلتفتازافىاالدسعلىثصرح

جمرقندلمتوفىقابفسغصالمولوداأذمفشامحمالبنبنأحمدجمطاحمعيلحمدبنبنعر
لىلخياايكثيرقويليهاحاتففييدعليهاتعليقبقلمكللدأةشنه

مم93أنحانخاجنسلورالمذالثصرحعلى

االثعافىلمبلطاتجمهالديندبخابراهيملجواعبداصحظعادىبقدمأخرصثنكلدمشةن
انخاجنسثإولرجمادمحالثانيةكسابع8األربعامنهايومسغ
امسش

نليسسادساتمتكابقيومالموقتبنأحدبكرمحمدبنصشطعادىبقلمأخرىةنمم
م33اش69انصاجنسشعنهانرمف

النصرحهناايتأمنفرخأنهخرهااجدبهاضمثتوصتادبقلمأضمحجلدأنة
اال6شمالهانخاخنسشمفأواخرشعبانفى

االولبيعرساالربعامنيايوضخةالشافىمحمدالحلبىبطمعتادإلبقلموىأةنس
االدممنعم7مانخاجنسبهلحرمشحة

اررجةخرذىينآاالثضهنهايومفرخاسعيلاحصربئبخطمعتادبقلمأخرىإة
الم8انخأجنساخرموثيرةبيامشهاقييعداتةاشا

اال534شح

بعااالربرالمنظراوصفرغمنهايومحمدبنبخمامعتاثهـبقلم9وألانحرومقاخرىةا
اال244حم8الانخأجنسسثثالرمضان

السالثانيةجمادشايمولثطللهاحدائوالسعودالعباممعتادلمأخرصالنحة
ء



ثكمالثوحيه1

المحسنىنالحهمعبنيوسحمدبنعبسداللهالعألمقأبىشرحثر
عقنهساآلخزجادبعدعصرالثامكلثصرمنالمتوفىبالسنومىالشهيرظساقا

سصنهتونالمررنرأكىممطاأحمدبكلبمالئهاباسالعالمقأبياالميةعلىسنهوستيئنالث

بمأنسكانةسدالغربحدفيبخطمقادثبقململمجلدقفى
امس53شس01نخ

اعاشراظيسممفاليمكلرفاخفرغعلىثحطلثادىبهامشهانقييحاتأخرىزرنحة
ميه3ألشح11غاناجنسصلينةسهالمحرم
9مخانبمانسالديرينىوسمفمالشافىبخطضادبقلمأخرىة
ميه3الخس

ربعاافرخمنهايوماوىشالاأحدالثصرقلثثطبنلوسخطدمعتامخرىةا
0166شالمانخضأنممياشنلنةاالولىبخادشالسك

لمدتقفىلهوشطىاعلىالسنرسىهألمجكهدألئلعالمة01شرحإ
أولهارسالةفىةيحهآصعفرنهادنشهفرغفىمحدبهطكدالسغابخطمغرلمجهـبقدم

نسالسجوطىأللءانساالنابرؤيةكالمجالجلمساتنمالمكلمانو
م64شس913غاتج

ةماتيمالعتوحيدبالمقدىاعلىكهأسنومى1ضرحأ

خامهمياالربعاهيىممفافغلقادراالسيوطىاربهشبهدطمحدبمنصومعتادثبقلملمحجلد
3أسم41الالتخاجنسنةفرسثشهر

ذصالضعدةغغايخسمنهايومفرخغنيمعلىبنابراهيمفيظمعتادثبقلمأضىهةن
3أممنح841انخاجنحالسئدانة

لممثسهولمايبالمهغالمعرونجةافبرإهينإئعلىدمأالسضسثثرح

لحادكىاألربعاماكومكتكأمعتادبقلمقؤسجلدألسنوشةكلىالمصمنرخبث
3أأزخ271اتغاجنساشاآلضحرةجمادىمنوالعثرين

آ81خانبمانسالفيوءمحبنأحملىشطمعتادبقلمأخرصفعاسةنممع
سم36شس

اال6منعم15انغاجنحامعتادنحجلدثبقلمأخرىنسة
عاض5ثااككابتيايوممنفرخمصالقىبنحسنبخطمعتادبفلمجالىإأخرىنممشة
األ6سشمهمانخاضنساشثوال
أأيقصفرلهحئهمهاففرغتبالكالعربئمحادثأخرىنممزة



م4هـييوهاخللىاثتامنفيرستما

966اشم8انخاجنس

ةلهلصغراصغوىعلىلسنومىاللماألمجكلبلعالمةاثشرح
المقماتنحثرحاوبانيةاثواهببهامشيانةسبالمطبعقانديريةهـحروثبع

02مانخبمأفسالبنافىالسرقسطىىاالندلابراهيماللمجاصقالسنولبمية
المممع

مالمم3دةع302انخاجنسكلسابقةأخرىة

السينوبخضراالكردىبداودبئبهفابراهعمإلعالمقالياسثمثرعهـ
لسورلىانةرشعبانعثالثالثامسادسليلةالمتوفىشنةالمهلىدثمشقيلقىالشافى

مامانخاجنسبهلالكلبقلممعتادؤفضةألمجحنيعةاالكبرلالمامأفقاعلى
م662شس

بالسيدالثصريفالمعروفلىبنولبرالعالمخلىالمحققثشرح
األربعابشيرازيومالتوةفمنشعبانينؤمثهانمجرمانالمووداارركر

بنرحمنالديخعبدوالملسالماككلضدالمجالمواقيعلىشعللاألولبيحملسادسا
تشلمعوفىبعدستظبايملمولوداالعضالبالقاضىرالمشهوبكلبدالغغارااليجىأص

منهايهانبييسفرخهيمابرامحمدبنأحمربنطلخطبةمحفوفظدمعهابقلممجلديننميمقفى
م593ش051نخ3اجنسشضأإلمحرمالعاثرهن

لبىالكوادحاشيةمنهاالعامةاالموروحواشيعلىالمواقفتفلكليقعلىحالثأطلب
13غؤمةضنمجالثصروافىوحاشيةافنارىوحاشيقا

مأم6نع151انخاجذسمعتادبقلمبهاخرومإللىأخرىةنمم
لجتاسعاومفرملطندتاحمدبعبدرهاصطدمعتابقمجلدينأخهىة
م3أالشسأهمخنماجسلمحئللضالمحرم

اجنسلنيةسهـبوالثطبعثابتقالخالبةمجلدوهىمنمفىأخرىة
م13اشسهمنخ

النصرحهفاأافضةآخرهزهاونانةلساالستانهثطبعأخرصمنهة
اجتسجمرقندخأوائلشوالقرييالعرمنالسبىتألهغايومتم
م913شس451خن

الضاسعيافىنفرلمينالهبمحالتاجبخطأحملىغمنعفكدإلبقلمأخرة
اجنصرمشلضأباشادراغبحقبهىفقإلعالهقمسعلنةعثصرمنشوال

3176شمخن



التوحيدلع005ه

رسحهنحكردسةدشهانجخييلأصخطقيتبقلمفكللدأقاخرصمنم
13اتخاجنسدعتأةعثرإلمحهمدامنالسبتصقثيىممنهايزغ

466تع

نسششنهشهرذمحالقعدةتاسعيوكالسبتبخأخرصمنهبهاخربهتهتنة
اال5أشم9سانخج

منفالمرصيمداامنالسادالمقصيماثنابفمتعليقلمذكورابلكلامنلحدة
الهياتيلىعنصرتورقفمحاشومعهاخمسبءخراآالىتنتهىمساندالموق

66ألاللنعاانخبمنساأيضظيقبقلمالمذكورأكب11
منخرالمتصدارابعاالىاألمورالعامةفىثاقأاأواللموتدورمنالمذلمكالاتطعقمن

كعثيرقهنايهاتقميماتصاةشابالهنالجمرثطبععنىاوجودالنالموقهـشفىهذا
9التححأانجنسوغيرهعبدالحكيمحوائى

اثوودالحنفىدالديرىالدكنسعحعدبأمالمقسعالاشرحإ

المتوقىالنسمنييدالمحودىلمؤأيطاأحمدنجاالعالمةيدةععلىشنةالمتوفىش



13انلديومهـانهفهرسامن

لثصريؤاأمبشدلىامحمدلديخعبيدابتمبنبرهانماضىلقااثرحال
االثؤأرللبيمناوثطهالمعلى4ئخلمالمتوفىبالعبركاطلمعروفتبريهتاقاضىالنهاث

اآلغغرببأوالسطمنهافرغيوسفبنمالدفيبيبخطعادصهـثقملدنحة
3سالهحاقاغاقاجنهسلثيرةهاتقييداتيامشة

ةالمعئهالقوضبىمحبنكلدالماأحألمقافرح

أسمانغاجنسلخرومجمهتعليقهبقدمنحثلدةالطومىتجريعلى
11113شس

أمعلىبالهدهدىحمدبمنصورالشهيرلشيغالعالمقاثرح
قيبهلدشضالمتوفىالسنومىيولهعدبنأدئهالمجكلشالللعالمةالرإهن

ااأالانخاجنسلخةلنشهرصفرسىكأبةتمتهـعادقلم
23مشس

سابعح4هالثاالحمليومفىغاالتشيهىالخيرعبداوحمنأببخطفهـبقلمأخرىإة
ااجنستللسنوءالصغرىومعهاشرعسغرثةسشهوشهال

األ56سم5نخ

أجفابماشمعامرالبرلجئحطعادكطهـبقلمدإأخرعفكلة
األمس8نع3النخ

181شم59انخاجنسبهاخرمأخرىةنمم
6ال81نح55انخاجنسبهاخرمأخرىنسة

هعركطاالالشافىبرهاشالعمبنمحسناشيئاأمألمة1ثرحإ
نهافرغاثعدهىاوفاأبنمجيىبخطمعتادثبقمقؤكلبهلدديةلعمالمحقائاع
ام9نحملطااجنسشضاألدلىلهعهرجمادممطأوائلفى

ثابئاشبنانلمجحنيغقااالعظماماهاالكبرلللفقافىثرحأ
هامشهاغبقمجمللىقمطيعالبطىأببرداقوهوشالمتوفىالكوفى
م3ال2شعاأبمخاناجنسييدات

ضرعلىلثاالقراعلمامنلحنفىاصىلقاودبهنمحمدداالشبئثثرح
لىادالمثيئقرخ3ثةفىلمتواجالاللدبكألولخعرالتوحيديةلنونيةالقصيدق

صحهىلالوهبجةبالمطبعةحروفطبعةأئاشلالثصرحاهذتأايمق
نسقالمذكورةالخميلىخرهاوأكيراصداثرسندثيرققييداتبهامشها

181مشسمانخج



وخالاثمدم

االمذخ93انحاجنسأخرىعلسابقهة
لنؤلمةلقصيالثالقازباذصكادربنأحبنعدناقعيئلثالعالمةاثرحمم
ةرةلمذكواقصمدظامنهلىلداتقريراشجمعممنالمقدمليصربئالكألكاكم
70خدن113انخاجنسألتعليملدنح

اطغالاابراهمبننصيرااألمجالنصرعبئيئاللعالمةاثمرح
شئهمهآتأليمفةمنافسغيفقرمااذلاضلىكثهرالفاامالقهنحدطمنأقازانحالحنئا

منعثصرلسابمحااالثنينوممفافغلبلغارىاالدينمىبخطمعتادبقلمةأ
كألبافالقطوباأللمجالتمسوفقتافورقسالةخرهاوبشنهرمضان

86591لطعص33انخاجنستبخرهاوقفةب

أمالسنوسعميةمنذعلىالمأحممدالحفمىشككدبناشرخأ
أدسكابئلكزهراأحمدالبودييمحدبنخطعادممعثابقلمثفكلداهيناا

61الشمانخأانسطثههأشعبا

تقيناللعاقبهوالعالمندثمرلبمااطدأولهإالمالىبدقصيدةعلىشرح
رجب31كأبقغضرالقيطرفىأحمدبنبطهعتادبقلممجلدققالحع
اال344نحمول6تخياجنحااشل

إضارأحهخهفخاالمحيدلئعاأولهالحوضىمنظومةعلىشرح
األحلىبابيديومااكلىرراأحمدبناهاأمغرببقملدفةاغرهأهرألمطالعة

5661ذص3م6خاتاجنسىدانةجمادمحالثام3

المنطقبهغعاياصمانأولهـجيقاوحيثعلىلشرح
م3مخانبمانسهعتادلبقلمصجلدفقفىلاواحداحمالثهكألماال
171الولش

اشيئزقاأرجوعلىاالشبيلىالساكونخلييحمدبنالشبئثرح
يومكابةغتيونجساليئدبنأحفيمعتادلبقمعلدةالىحمئبهفكبالمحى

م4ممش87انغاجذششللضرجبم6تالزبعلى
لعالمةاتأليفلتعليملوارلقدقضاوااثلساهلعلملشفاما

ابوزيهقمباكنالمعووتلحنبلىاراويرسسعيدبننسأيوأببهرنجحمدبناالمام
هالكبماهعنهذاأدلفىقالاصئالمتونجطمرجباسنةفرسابعدالمو

والتعليلالقدروالحكةمامأالصهاجسعائلاصعرفةاالفرورةبلالحإجةلمامست

صغزاهفبديمعناهامفرداقريبهءتجريرمثتذيبهممبر11هذاجمعفىإجتهدت



يماميهوريولىالمحلتشانهافهوستألمق

نسطبةاظمنورقتينروصخوعادىبقلملدفباباثألثنعلىرتبها
95م54نعهمسانخج

المعمقالضادثحر

أحملىالديئالعالمقشهابايقأمالمحهـاابدشرحفىاللوممطكلضوما
ههآمضلعثصرشعباقضامسفىتأليفهمنلحادمحكشرفرلقرشاعلمامامنالنوبعلىإبهن

لصوءطاطىأبحسنبنعلىبخطيوهىكواكلمقاهامشهادمعتابقلممجلدقفىأ
آ48خاناجنسةانلالمجةعثصرذىرابعاالربعامفايومفرخ
االاشس

سلطانمحملىبنللعالمقكللىرحوهوثاألمالىلبالالمعالىفو
العبديقولقصيالةعلىةةهههاللمحبهةالمتوفىالحنفىقارىجمنالعلىالمعروفلهرصا

قؤسجلدلسادسلعرشا1علمامنالغرغافىإالوفىعثمانبنعلىالدينراجشيئنظم
م43يمشس81انخاجنسههـنبقلمإ

ماطخلتااجنسييداتتقبهامشهابعضعادصهـثبقلمأخرصمههة
11511شس

تنلفةآاطلهاحرفساء

افضاقأباقاضىالعالمةتآاالنظارمطالممندؤأرالمطواإ
بخبريرالمتعلشافىاالشفاوىعلىحمدبنبننجكرألمجسعيدعبداللهصرالدينيرذافدا

مجلدفىةنمشضابالسىتيوقال4تارتحىفىالصعدشاهكزاقالسثنة
م3دماهش801خاناجنحاعادمحةبقلمأ

كتبخواجهلشهيرحمالللعالضعليهاتغييداتكئيرةتعليقفلمجلدأخرىه
نسهيربخواجهأحمدالشحدبنلعهأتجكطةالقعدةممابهذثقكأبة
666ش3مخانج

المحققآاالمابخطاصازةخرهاآفى4شاعأدلمثالمزكورؤجملدبالمنأضىة
م2انخاجفسالمحركتبافىالكمحررنجاجماعةألمجكبدالله

66الهـشس

المجمةلظاهاحرفي

أبمامدوصيميقاوهوثراوصييشرحالظهواللط
قمكللصصلنةاؤخؤجمادىمنوالعثرفيالىابعفىحنيغقأكصهلف



ننلسصضسهمعتا

المهملقهـلالينثحرها

4لولمصراكلىأحملمانبنأحمذنجلسيدالعالفقاالما41ثكقازر
آلخصامنبهاخرممعتادبقبقفبحلدخوسخلسهةثالعنةولمحا

مهم6نع18خاناجنس

تظيدبققالجهالوراتظاطالخيبهمنتسديدالتوحيدواأهلعقيالةمم
اثهيفىلحسنىانومىساجمىسمجيدبناللهوهوالعالمةابرعبعالالسنويىالمشهورهيرطبرظ

نمانسمعتادبفلممجلدفىنحةونسنةوستثالثحنمفض
قالمريد3دفاقالعكلرىوصامفتوفيقمااأهلأنظرإعدةم883نع341نخ
يومااجةوصاالميمحرففى101غؤضرصهوحةمورقثيقاوحا

أهثيخونيةاشيئمحدالبابرنىعحلىبنفياأكلاسالمةاثعققهـ
ودفن4سلععثصررمضانتاالجعةالجةشاالمتوثةبئهطوسضهكلئمحرةعنقودالمو
للهاعبدتكقاربنبالحركاتحبخمامضبرطهمعتادبقلمقفجلدإةيخوتيبا
اأال46شم31خاناجىذ

يألطا4الترحيدأهلعقيدةلثرحفىوردالتوفيقماوالأهلةعلىأ
منضؤنلثالمتونحبعدعصرااالحسنىكهالسنوطىلولىفيمحملىداللهلمجكبامةالايفتأ

ومبمعتادبفلمجللىقفىمننهوستنثألعننةشثرةاآلحمادث
مس4ش11خاناضنس

بقايوممربئفرخشايهالألدلةاابراهيمالأثحطهعتادبقجلالأخرىنة
61االشم05انخاجنسالسئههاعبانئاالثنيمفئ

المعمةلغينحرها

يوطىهلمإلآقاإذالألىخهالاآلضاحلمتوبرالىعألأرمالضىآلعاالىسىاأبنألمجثرابن
االصلىجمادى3يفهمنتأقرخانهبنياذلئعايشااللفةاناخراوفىبفيقاوعاةق

اا4الالةله4فيءغادعدقامحلدفىةنسشضه



م5لىيومهـاالسكتفاذ4فيرمن

6النح3الانخاجنس

لفاثألااحرف

محردبنحمدبخينايثميئعألمااالعالمةنأليركئلمقافا
المجةفهايومتأمنغوبىبعرايخازضاريفبينافهابالشاأنالمتولمحسثطفاا

تكتكأبةمحمدالحلبىبنابراهيمبخطمعتادبغقمكلدشثعهررجبسلمحض
6الاع3ولانخاجتسنةحشواللماالربعايوآ

عبدالبربكهدثيئالالتوحيدجوبشرحالقريالمجيدف
تصراقرناالحادمحعثرءعلمامنالشافيرىجهو119لديناسيبنبخمحمدبخكلىفثها

دفضلبالدينمحمدمثممصبهطمعقادبقلمدمجللىنرةاالكبيرعلىاثرج
ام8خاناجنسانةشعباشسفام4ايخسيوبةقيكتاشافىالتها
مالمسش

منالجاوىىشغعسدبكرلؤالفريدالددبرصليدفا
ةةوسسابهرمضانالسمتيوممئتأنيفهفغعثمراواالقرءعلعما
لمحرإوىأحداالمئمغلدرالغريداكامشهأكهىثرهلههئخلنقبهعدحروفطبع

أجنميىشضالقعدهذىمنفاشخلىنيالخيسحصريوتألجغهمن
1661شس54نخ

مااالعر83خأناجنسكالسابقةأخرىزنحة

المألصاليلقاقهمبابرالسالمعبداشيئلمريهـابهفاالمجيدفأ
الميةعلىلهوهوثرلحنةسشعالعثصرىالجعقحامسيومالمتوفىنةاهالموود
هعتادبقلمقفكلالالمتوثشضلجزأكصىااللهأحمدبكباللعباساأبإلعالمة
نصشلررمضانكثاثااالجأيوالثمرحفاتأليمنابشلرحفرغ
م3االش131خانج

16انخاجنسوتجآخرهاوقفةكاتببهاخرهةمملساأخرىدضة

االممأشس

معتادثبقلمركواثذمالكبأخرىةتسمندافىفيك
73نحم3انضجنس

هـاسلغيااعتقادالطائفةفىالمرضيهبةواالجوثيالملنيثالفتععا
ااجثميىبخرهاوقفةكتبمحعضادبفلمقفجلدأحمدبناصرللعثيئ
6ال3نعمنخ



لتوحيرايم

السعدعلىثرحعلىيهصالشوالعقاممهـرثحلفىثالغرأئد
ثريففيجملىأبطبهدبنلدينصرالمعالىمحدبننااأبفيلداكالالكالمةالنعفيةاثدالا
سنضغالمنوبلقدسشنةذمحاورجهضاهسىالمولودأيااللسبضالنافىىلفا

االحرعثممرىمنهايومقبرغبركاتمالبلقطرشابنيوسفبمامعتادبقدكلدنة
م3نء314اقخاجذممادممنئلخةرص

اسلىجةذىمناشامنايدهاتسونتهىاخرهاآفىممتوبلوجالمذالمنأخرىنسض
موابيعالىءالحيسنهايومفىكالحنعلىدبنمحموصطوسمثنة

م583ش21أنخاجنس

انغبماذسمعتادبصلالمذكورمتهباامنمنقأخرىا

6ال3شح

عدأشيئاطعاللالمهدمقالسضوسيهالثرحالسنيهالفرأئد
جلدفسقفىنةجمقسلنداكطاوللمحقالمتوفىيمتالوبرالموالمالكلىانلزابخثبدا
7انخبمانسوفىاالئسبداالكربمأحمدفيمعتادبقم
م13نع

ثابخمانبناألمجحعنيفسةاالعظماالمامتأليفلبرالاأفقاكأ
لىفىةذيرجبشلنةرفالمجمدادفىاسشالمولودالكوفىبعاوطىابخز

ماليممشاالعانخاجنثاغبفلم
مغرةهؤآلوالمبمحرفى511غغواالرشادومجمئالمنفىأبأنظياشرح

تصرألحكةزهرومحاوضمفالى511غغمجوعةفىايثأبوشرحالفصلقواوا
مغؤوعةيقملنبوا

وهرةاألفاظفىالكمنهلمحورهاألسراراعلىكخفمالمقمررلفواذا

منعلهألوىاالشبلىمهاللمعطىهاكلرالمذكواالسراعلىكشفصاشيةوهى

ام5خاناخنسعادشابقلملمحكلدنةرالقرشالثالمحكث
3اليمشح

قافحركيال

حمدفيئوهوشرحااليمانمنظومقهـاثعبعلىلطغيانقامع
أحمدفيبهفكللىلديناينلىااليمانمثعبمنهظومةعثصرعليلىابعالقرناامنعلمالؤوءصابكر

يةمشهاهدابمنةةليةبلمطجعقاباحرصطبعنحفدهالمايبعقالشمافى



السههـديوافهرسشالكتبأذ4لمن

امانخاجنسدورنالمذالدشيئزينلمنظومهوتحفقاالحيااألذ

بحسنابراهمااوكيللىدالبتوحيالسبيلمسالقم4النع
بعدالصربعااالربهايوالمتونلمهورةلمديقايلقىلشافىافىالشورىلشهرفياالكوراا

اسالمةاصهمنظومةعلىبالبقيعوههثرحودفنآهـشهاالثافئعشرممطوبيعثامن
خر2هاالثنينييلمرقايفقالمفولملىايلاالنصارمحقىانىاعىلقايونسأحمدبكالفيلسيدا

االثنايرابحيىمنملهقوفرخسعيداألليمائصرهفاتأليفأفىبتد4آهـ
ابراهممصطفىبنلوهابعبماشطمعتادبقدمدمجلفيةخةشالغعدةاعثصرذى
اس4انخجانساةلرجبم5الخيسمخهايومفرخاللمشقى

م3الشس

العالمةنظممالىببدماالمعووفةمالمحهـإءبدهتقواللعبمدقثقصي
نطصهاهنفرغالقرشالسادسءعلمانقىاالفرغااالوشىنعثبنكللىالدجمر

مم46ش11خاتاجنسمعخادبقلملمجلمدفىنحةشنه
الهداية1مومجوعقنهرةالعالىالسوضوهللواوفوهلىالىاقودرجأجواهرإالأنظر

ماغرمجوعةفىقاسمالشخحس
م56ع03خانبمانسابقةكالسأخرىة
663نع13خاناجنسأخرىكالسابقةذ

مم6النعممانخاجنسأخرىكالسابقةفممة
مم6حسخاناجنطىكالسمابقةأضىةنهم
مم17شمأنخاجنسسابقةأضىكانة
33الشم5خانأجنمسأخرىكالسابفةنسة

ماالمح6انخاجنممىقأخرىكالسابقة
3ال3ش3الخاناجنسأخريكالسإمةةنم

3الم3نع3انخاجنسأخرىكالسابقةة

33ال4عأمانخبماقنأخرىكلسابقةن
مالم5ش03نخااجنسأخرىكالسابقةتنمم

الم36اخاناجنسأصحرىكالمسابقةةنس

3الالمع3مأنخاجنسكالسابقةأخرىة
لؤوىحدبكلوالمثيئألمجاليليثمسائلكنثرحقطرإلغيث

أفنثكمصطفىمحالبمطبعةحروفطبعسةعثمروابعاالقرءامنعلهىلمجاا



ثوحعدأاع3

الفةألمجالليثبابراهيمأحممحدبئبئماكضررفصاذالمسائلبمامشهاآسمه
شنةاآلخرجمادىعنعثمرخاىألحلىالاماليالمتوفىالحنفىاحمرقندىا

أاالشمالمخاناجنس

291انحمانخاجنسىأخرىكالسابدةة
د11411شسه13انخاضنساخرىكالسابفةةنمم
91103ش3أل7خاناجنسكالهـسابمةأخرىنحةنمه

00303ح3الالانخاجنسأخرىكالسابفةة
1035شمال8انخضانحاكالسالعهوىأةمن
مممح3أالخاناجنسةأخرىكالساةنمم
مم3قح083خاناجنسأخرىكالسابعهةندم

نةوايأعكثماشكليدجمطبعقاوفحرطبعبفةلساكاأضءفسة
م431الش4اإانخاجنسى
م431ش4امانخاجنسمةاةأخرىطة
ام123شاسانخاجنسصهلسابعةأخرى4
ا053شص214خاناجنسكالسابفةأخرىنيمشة
ام153ح514انخاجىنأخرىكالسابقةنسة

أيفدافخخارحمعدأللائدالعضديهاشرحفىسيةأثمواعدا
م3الالع331انخاجنسمعتادبعدململىثفىةنسغاقالدا

أعلىشالئهاررنفىهوالمتوحكتلهبرلمااادجدألعهااألعمىإيئاللمولحطمااالمامكبراللىايه
بنعلىخاعادىبقلممجاررفىةسصتخةاألولبيعمشهررفىأليفاأغه

ااجنحاشلمنةااآلضربيي81الهسبتمفابومفرنمالفيومحطالغرقاوى
مالس6نح131نخ

آشلههااررجذىعثمرمنمناثفدأبهكثصمعتادبقدمكقجلدننههـقأخرى
اال134شسآالمانخاجنسى

كافاحرف

ذكزيخهباحسانهعالعهادىلحدشالناأولهالععاذعدمفىكابك
قائدااحناطبعبفنعضهاكشنفىكتبهمالسنةأهللمحافوشعلىااأورداللتىالجبعساف



ص9ههـنلديوا4لتناشانهرمن

كابقبهدينةمعتادثتهتبقلمكلدفقهقلمحيقغايقااشبمكنهلمعاكرأدلقاودفعبئ
رمى119يدهودبرمضانبيوفعلىشقهررمضانخامسشاالثننحراشيوم

م3الانخضانسىمواضعفىلمجخرومأممافاوشبدالابابنالمعروف
م3منع

تأفوعقائدالموحدينالتوحيدالغطانهكنحقانقكش

11أيئايالثصرلاالهلىبنلىحمنالىجمبنبهنحسنبالصديقبدرالديخحسينالشغلعألمةا
م3الح31انخاجنسسعتادبقدممجلدقفىنسإلصوفى

بنورحسقألمج8مألالعقابراقواعدثرحئدلفوااشفد

لدينانصيرلخاظعالمةقواعداعلىمالهنآلسلمتونمااأثيعةالثيئلحلىبنصطهرأولصف
شادتملمحبلدةغاللمتواالطومىلحصنمحلىبابنجعفرمحملىأب
مص09من031خاناجنس

اصةالتألمفليهألماعلممنكاليهمماجملمجالعوامكفاية
2بخطغادىبقلمجلمنصةاةالمتوقىافىضالففمالمحالشافىمحصرافغ
اجنسمرثخلنهالعهراالالهوريئتهبهافىصرأبساوفاالثيئ
ااماأنظرتحقيقهم3أح441نخ

8361شحمم9انخاجنسمعتادلمألأخرىة
اشيقطاوصدالتوحهأهلعقيالةصرحعلىوركفايفالمر

11ىافىاارماصىعدمومنبنصطالثهبعلىالعالمةتأليفدبرأهعلىلشوصىاسر
ةأيضأشعبامستهلءربعا9ااوةيفهااتأمنفرخخثصرالقرشالثاعلماهمن

هآررجتاذظدسألحعطامفايولئمفوخالالنبعادشاثبهظبقملمحكلدمم
م383شكلاالسانخاضنس

واحواألرففوسىاالعمولواالفالسفقدلردغلىاالفالحجشلبكو
طبمعقكبعهثصرواالفعمن11علهمنيئلثسرلنههمعيداإلمقالبالىحمنعبداثيئ

آاالصش62خاناجنسنةشجمطبعقبرالقحروف
3اال3انح42الانخاجنسةكالساتجةنمم

الهزليهباتياااقللمخالسنجهاثمباتمالصفاتفىسيهوااللؤاراالدريهالكواك

وهنا4المتوفىالمغريالماالجالىايلىمحملىبناخملىتألمجالعالمة
ةوالنجيرهليسشيناللهصفاتانقولهمالسنةأهلمودعلىالىدعلىعبمموضوع11

اجنمسةلتةشوالم4السبتبومكابةتمتعادىبقلملمحعلد



61ما58شسكمخ

التوحيلىعم

ثحرفالإلطة

البرإصأآالسنوسسيهلثمرحبمينواالمغنيهإلعةا

بهاغتملموحلناالسكندرءطشااللمةلبلقطرمحدببركشابنفينحمومىاإلمةالهانأ
مالم8نحح3مخاناجنسبقيكادىاآلضمنضم

الماماةصلألايفتألهإالفارطوالعثحفىاالفكرامع
خمسسنةرقيةالثيهقمنالموودبسةالمصرىالشافىيابكداألنصارىؤصيحأقا

عدفينةشنةةاطتذىرارتالجيعساقوفميوانمائةؤأولفثىعثصر
رجباللخصريثاالدبعاةفيكتمحمدبكلدالماكرحمقبمرالدفيبطعادمحبقلمإ
3امح621انخاجنسبمبهاضشم

أتتت

حرهابمإ

دىعابقلمفمجلمدجموعة
توحمدالاهلعقيدهشرحفىوالتسديدالتوفيقأهلممدةإ
حدبنصعاللهءأبإلمةالايفتأكوهطالماكبرشاصرالمشهوربثو

ورةآلخرةاادجمارمقعئلثامنالمتهفابعدعصرالسنوسىايوس

شلينةاالقتدةذىخامسيالهانيكابةكتنآملثالشوستينعن
المحروسىحيلابخط

اتفتازاقممرأنمسحودبنسعدالدالعالمةلالعاالمقاصلىثم

يومكابةكتميهلسقندلمجهالمتوفىصشسهافوودبتغتازان
ةأشالجلرئارباالا

السعدلفرحأظرم543شع001خانبممنهى

ىدعابقلملمحكلدبمعهجم
مكدد

اجمياخرمأقسدياإسهوواقتوقالأهلثكلدقةاط



18أنعالخفيوههـجمشالكتفهمن

مافب4إمعثاا
خرعابهايئرعالمشواكللىحمدلشبئأااشية

م63ش101خانج3نس

ىلسفاقداحملىبنمغرلمجهحنطألبقلمبهلصهـمج

يحللسنوهىلسدوالتوفيقاأهلعدةءاد
رأيتظسالياابنالشيئقولثرأيفمالليسضمىهثرسا

ويايهانقولفمقاصدمحنتلفةليىرلمجبعين
اال23ش63سانخج3نما

آلمحمم6الئمتهتكابةبكلبالمصطفىبخطدىعابظؤهجللىعةق

بهنجالاللدينالمعدخضربكالتوحيديالنونيةثالقصيدهار
ممهدنافحاقارحمماوثسراودادشرأنظرئهةلمتوفا

الولجدحدبنحمدبنمحمدأبكبالدينالعالمقاالماثخيدقهـا
شطآالمتوفىممصنةالمولودالحنفىالحلبىنالشهيربإشا

السنةأهلجمةأنظربائيةاقمهـيدةو
61ال8نعمأخانجذش

ميالديهلخةسمونكجمدينةحروفطبعثدألجمق
عدد

تأليفاالتصالريعفثىالحكقمقبيالثريرماوالمقالفصلك
شئنةلمتوالكللماانجرشرأحملىحمدفيحصرفيأدنجاوليداألمكألمةلا
هاقيماوقعوثعريكقيهلدالمالهـدلهامناهحكلنكيشالمإ

ألمقالمذكورلللمزيعقوالبانحالمفملةااشباتأوييمنابحسبا
أيفمالهاالتصاللحفكقمنيعقواالشركرمابينروالمقالذيللفصل

43ماش4انخج3نس



لتوحيداثم

بياشمافيهاظرهوداخلىألوعةص
عدد

عداالماالعزألدينتألمجفاألمالىاكبدثرفىالمعالىدرج

ربابئالمشهوسعمالثثالشافىبنحمدبهنابرإهيمفيبنعبدالعزفيأببهرابن
ثوللباطاعونوفىاصئنةسهفبوحنحاجماعقالموكد

عادشابقلمحمثوب
دبينصورلعألمةوهوالسنومميهاعلىلهدهداشرح

تعليمةبقلملهدهدىبهتوبا
بهامشهالعييداتكثبرةعادصهـبقلمأضصمنهنممورة
م34فىانحخأانج3ئها

بهامشهاتقييداتتعليقثبقلمفمكلدحموعة
عدد

المؤلفهاوسالةعلىعلىعربنأحمدبنمالشيئالالثثرح
اسلخةأالمنوقحاالشهيرببيرنجابرعلىللعالمقأشيادةاممتىفى

للدوافىأسعدالصديقىمحدبنجالذالىيئالمحألمةثماشيتهـ
آلكابقغترسالتمالروراعلىالمتوششثة

لمتوئارجمنالحنفىلمعنهولتبريزصاالحنفىالعألمقمنالعدايةاش

الواجباثعاتفىالقدجمتةالىساعملىةةحدودفىبخارى

اصلتأاأللدسشهرجمادشاكابةكتاشالمتعدمالديخالدلجالل

رىلحوامحدروتهربنعلى

كثيربهاممثهاتقييداتوافخيلللىواانباتانمايهةالقدالىسالة

ممهش091انخجنس

صشبانليلهفىمنهافرخثطأغماأحمداخابشطنمهغقلمدنعلدعةتم
هإنصباومحالةمجدولةوئلمنةش
عدد

لى3عولىاثدمهمحمدبنبنشمحملىيهونيئاالبثومصحرا
شلمتوفىالنسفىا



3ألاندرويويقبخانهأارسنمن

ابرعهتابعا
رالقدمىأبسنبئللمثمغماكلمجرأنحثرحالمرأميةظ

مءم6ش1اانخجمنسنةشىالمتوفى

91مانخجمنسةلىاكابقلغتهـعادبقلمكالسابققمجوعهـ
م34الاشس

دىعابقلممجلدفىجمهعةا
عدد

دنهابأولهروالالمالىعلىفىاتقامهميئقالثإلالرح
اغلقالمواابقاتفرئالنىا

بخعبعاللهصصلرمةاالمالىدثرصقلى7الواعقود

ج3نسلةبةثمفيأنيسالورىاالمعروهببلرالله
م838نع31نخ

عادبقلمصلمدلىبحة
عدد

أحمدبنلبركثبالئهاأبلذيناهامهعاظللوئدلضاهاعد
ضنعدقالعقائدثرحأفظرالصالتوفىابمحمودالنسئ

م3غرةجموعة

رقندىفبدالعؤيزأبخكلىافنهكلبيالاالماعقيد

مليمقاأاالحواثألتةالعدمبهايالتىءإالشياأولهارسالة
شتبخيوشابدعتعلىبةكاكت

أحمدبخيبربهيمبنبخحدنصرلالمامااللفتهشرح
لمحتالمتوشسلهممرقندىبألمجاالياالمعروف

كلىوهوشرالعبادمعبينالكزةإالعتقادمنالهداية01
منبهربخععدالقادرارازىأبعدبنالعالكةايفالعبدتأيقولقصيدة
سهابابرقداوررابناصقبنمحيلثاهبخااأمرنعلماما

م2نع511انخجهنسا



شادعابقمبئعة
دع

التوحيدعلم

شفعدببدالثهع19اهيناابأململقىشيهثالشأ
دؤاوااللهيةاإانظراةةالمتوفىالسنرمى

وألحقائقكمالمجةالتونسىوشرحصجفالناظرينوبمرىوصاشيقالباجو
خالاشيئاوثرحوذريعتاليفهموقىالديةوحائالبهيةشىوالحوا

الهدهححىألعهوإوالفرإئدالسنيهوحاشايقالثصرقاوىصىإ
االملوىوصاشيةالسطيهوالمعا861غرأجمحةفىالمكستافىوحاشية
يسوحاشيةإواشدينايةوهلىارجماتببهوالمواه

لمحمدابراهمابنبكلرلىهيللهاعبدأبلديناسشمألمهاأفرس
جهبالحوأمحمدالشهربنحسنالمذكورفيلسنوسيهامتهعلىإظسافا

انةااسى9ولاالمحرييعنمكابة
اعبأحررمجدبنطلهينجمااأمتهاعلىلهمشرحمماشرح
اةرمضانصلمحالاألفىضمكابة
بم4تسرالهدهدصكليثابحنصوحملىلمالمةالثرح

م4ءاشس691لىخ

عادىبقلمنحجلكلةمج
دعلى

لقرن51الزإدممنلىعوبساالملىرالمرعثمىعلعالمةرسالةجم

وسلمعليالثهصلىالةيبالوىثصرجمايتعلقالها
لمتونمااامالثمملطاشابنألفالمحلنالعلىارررحالىافو
شفآ

اهاملمحمهاسالمتوفىالنابلسىئبدالللعالمقالةرس

هـالخالموارسمالةالنبوةاطالفىالفلىفىوالمحمولافالثافىالحامل

م324انحالانضجدمزسالملكن

اآلضةجمادىفىكأبةكتىأحمدالجزاشبخطعادىبقلملدمحكهـ
انةاس



5ةلديويلتنافااهثفهـرلبمن

دعلى

ألمتئالقارىلمنالعلى2لبراألامحصرحاالزهراووضأل
شفآ

لبراألالفقهعلىألمجالمتخفىشرحيا

بم3ذسكبرالةاالفقحنشرمحتعرالحكقالهبويةأ10
م42عننخ

عادىبقلمجلديرعة
عدد

تمعبداللهحملىجينمحبوبكظالسنوسيةعلىالهدهدىنرع
آسلالقعدةذىم9األحيوغكالة

لهالرأهأمتنعلىالسنوهىألدثرح
جأللبنشطالعبديقهلميدةحلىالحنفىقاسمالشيئنمر
أشثشعباتالحممكابقئهاللى

جفىنسالقارىاالعاللهالعلىبرهشرحالىالمعفمو

م2ء6شساانم

عادممطهـبقلمعدمحعتهـإ

كاالعاشزنوهوألجقالنامهدينوطتقىقهسيهاقابكاب
وعلياثاصفققدرالنيمعماألقلىاقامووااالعظمالناموس

المولوفىلاليالفىالىابراهمبنبمالكرعبعلىتعالىباليهامارفاللشيئ
شمنلعئصرواالئااالحلىيومكاةةثمبعدالمتئةة

آاشللرما

وهوالجغالمومىةامىلمؤمناقالهمعىفىلنلمتأنورااكاب
لحادثاتمكابقذكوهلمعقدمااالعظملنامواكامندمحكئصرلحاا

آصعغرشللمق

المحقدالعالمةموجودابتداعوبياشحقيقةالوجوباتبح



الئهحيذعلم

لمجموعهاآبع3
م4الشمآانخج3نحا

دىعابقلممجلدلىعة
عد

المتعد4سلموودحنيغقاأبالعمامامالكبرالفقه
شمهأ

شنهاثهئالنسفىإيخالبهـثبرالكألا
محمدبنالثنماأبالدينالمالمةمملالمسمابرهئرحفىهلصلم11

افىالثااقدمىلمجابخرخاشالمبخصمحيمملىبنأببهردبنناصرالدين
مصةسذكطالمجة4لسبشفااةيالسلمهلىدبالبفما4شأببافيالمهروف
صنلهالهولىاجمادىفىاثعرفى

ودأحمدبنبنجمسدافتهالدينألفهاصافظالتىعدقالصاولفرحك

بنبخيؤبسوسفبخللعالمقألمجعلىرحالثفاوفنهالمتوفىالنسمفى
ذىمالعثصراألخيرمناالئنينايفعيوتأأفىابتديىوممماطاراركباممط

الحادىاالحدنحيومتبايضهمنوفرخحمرقندئحرداسةينةاهـجإ
بكلوكاسفينأليضاوهوبحظكمروسةئةفنهثعجانمنحثصر

8فسةشعلياألبيحرفىمنيرخاالجمورىوممبشفارافي
م4نصممخانج

كادىقلمجلدجموعةأل
عدد

لعبدأوالااواجبكلىأناعلمظبةأولهابعدانلىلعقازرافىالةر
المحرمنصجمسافييوالفكابةرالدينلحلؤمدكتوجكللهاضاربهيعرأن

ءشلحهآ

كتافقهاألسمنقايكللىبهالمستعماللىبيالنااللفاظفىلرسالة
شلمهكابة

حمادحنهغقالبنهأبىاالمامثوصعيفة



الفىيويهـالحلىتجانهالمينقمهرش

لمجموعهاتابع3

هانخج04نسآاالسالثفخصالرطله
05نس

اصبضقيتبقلمثعليقلمحكلالبوعثة

اثعوؤدوافىايئالعملىأسعدمحمرشالدفيأجالمألمةاثرح
المنو3أحمدااليبمبنعبداوحمنللعألمةيةالعقائدالعضلىعلىةة
الىاحاشيةانظرشض

ؤالمتوهىشادباعافاشالقؤنجكفلعالمقيىساحالهثي

حدواتأيناالفىمنرنجرخلمذكوالديناجاللخرحعلىوألفجماوثألني
154شم6خأنجمنسش

ىفىعابقلمكدمجوعتهـإ
حدد

لسنوهيةاعلىالهدهدىسح

دآغالمتوالمالعصاكلواىلىعبادقننحمحمدبناااشيقهـث
أغهاتأليالمهقدهالهدهدىثرحعلىآمهاسالئانيةشهرجمادى
آ4همشالانخبئمنسآسثيهها

ةلهأخت33الهندأطبععةا

بنديقمحمدصالطيىاللماالفىأهلاشثقيدةافرفىثفطف
طاسعثصراداأوائاشرشالثالعدمامالعيكلحمأالقنهسالحاط8



التوحيدعلم3

بوعهاتابع3
ماتقدمبالدراكوشعاهاالغا

23هيمنء

الهندطبحعلدثنإجمقة
عدد

3ولخانشمنس

لخظدوالىندقهاالسالميخهالقرقه

المئهعنالمطاعدقعاررنفاشاقىاأفنهثطمجداللهشيئكلعرسالة
يهيدهىقشبنالكسلالصرهندىالفارقىأحما

الحنفىقاسمكيئئبالغاالقضاخلىفىالخائيردالقولك
والسالمةعليمالصورؤيقالنبىتعالمحفمالمناماللهايؤروؤيةثرسالة11

ديخيمفىوهىواالجماناممفريخاالتفرقسةفىاالخواقتحفس
لضاثااروالماهورصمنلبيتااالفغاالئأحمداصهفمقلولأاعنلمطاعنا

عثصر5

لبنليلعالمعاهطحداا34حومعنالىنديالفظيقيقرسالتانكةالمجتللئثىوبها
غلطاتاصالحأيضاتقييداشوبهافشهاومالىقاضىالهساجلىأميرؤالنيكهماباشا
61النح33اانخجهنس

دىعابقلمجلدثبهوعقهـ
عدد

غبدالغنىالشغلدإلمةاالختيارىثطحقيفقالجزاسارىثركباا
4آلثافماربيعأوائللثألثاايومئتأليغتج4هألمهوفعروالنابلعمىا

للهابهنكلبلىالحسينألمجكللىيقللزيخهسباالمحوالمعادساةفىرسالة
ةيرهمنالمحشهبهمفانالمهوفىشهرصفرةةفىالمحوابسينا

19انجمنسشضةكأبقدرجبغتبهاودفن
361الولشس

لدىصكاجمقلمنحبهللىعةأ
علد

اانظرحمادالبنهأنعمانحنيفقاأبعظبماماماصيقهـثا



أفى4إيوغلىاانهلكنافهرستمن

تابعاصدسع

لعطيةرالمنيفقوظووهرقاوابابرفشرحإ

لمتقدماهاملالكبرالالفق11
اثهعلىالفارىلمنهالعلىلفقماالكبراثرفىاالزهروضلألع

مماشالهانغج3نسشلنهآ

تعليقلممجلد4عةأس
عيد

الشازرالنسغبةالمسعرعلىضرحعلىبخمحملىانرالمحبئشرحجم
وصاشيةحراالفكروالغرسابنثرعانظرفيهاالنمالعقاذثتن

وحالثسيقكبدارركبمالنعرأبوصالثعيةالسعدوثرحالىوانإلزىباضال
جمنسعيتلىفقرىالوحاشيةندوالفرالدينوعصام

1143ش761خن

ىعادقدممجلدفى4عةأ
دعلى

فىلسسعيدابنعلىمحدبنبنللهانعالشأحمدبخعهداماشهة

علىسنومىالثرحعلىةسولؤفيولدبتؤسىالتوذثمالسوصى
اهيناأم

اجمنسالبراهلهأمعلىالسنوصالعالمةشرح
3123نع61نخ

عادىبقلمفمبلالعفألكل
عدد

ةالبهاأمعلىالسنوهىشرحيجلىالمنقدالسلحاشية
جمفساآلخرضروملهصغرعالمخرىكالسنوإلشرح

م14نع161نخب
ءطعادلدألبقلمفمعألآلمحؤغة



ألعئيخيلع5

علد

عثصرطدممطاآلفيةتاهعالخايمىإلمتهفيوبمالعقباوحامصطفىاكبخثشرح
شعضأامطبالدرديرالمتولىاعضدةعلىئمطآل

ولمزكوضرحماحلىلدالمقالمتقالمةثهيصا

مامشس61الانخج3نس

ثعظصصمحمدالرفيخطعادىتجلمنحكلدثمبهكمهـ
دعلى

ةسووالمتوفىالنسنىالمعينالبألمامحرأ

صحةماخزلؤهالمتومحودبسعدامحيدبنبنأحملىاالمامثكقاثع
بنسكتنءبكالبدسالجفرأحملىألواموهوإالوىلططاعقا

وأابيعرمنلعنصرخاردايلقاالحدالمولميىالطاالزدشادالملكعه
إنظرتتثمرءالغمدسخهالالخمييلةالمتوفىسئحنة

مممهنع311انخج3نسالهندىالدينصراجيثر

دىعابقلمدعة

يومالمهعفىاعالماهوقىاللأحمدبعزةعدبنيئالعالمقاثعاشيقهـ
المثعغشرحعلىثفالثاشهرربععيخمنلعثصرالحادمحرابعاهاالر

شيةاطتلكمنالمحئىهخلبرإهينأممقدمتهعلىالسنوصىجميسفعدبن
السبتاكتاجميومكتالنشهرشعباسصمنوالعئصرينلسمابعالجعقيوم
شعبانخئلت13

3نسالمصنفالمعروشبثصرحهينالبرأعلىإسنومىائرح
م012شاالانخبم

هـدىبتلمشكلدألعة9

رالعالعالمتبالالعقازرتأليفصعالشوافيالحالصةررومرتهـث
محرربنبنابراهفيصحيىعبدالغنىشثحطوامغافىالدلموىابنعبدالثمال



415ورريواءاكثأاقهرستمن

المجموعهتابدعا
شنةالشيبااللهعبد

نسجرالدفيمصطفىاومحبنطجعفراأبىامءاخقيدة
م614عاناالانخبم

هلجمعةاكابقيومكتاالدهنىأصبنلوسفبخطعادثبقمعةثدمجلدق
نةسصثشوال

حمدبمعتمامحمدبنميهوشنالمعينأبيدللالمةلقواعدالتثالتمهيد
شتلمنوفىالىحولىالفىا

اطالوىالبصجندأأصواللدينفياالعتقادمم

األمخانجمنسالمتقدملعيالعسفىاألبىثبرألكومهـ
ماالءق

ىادىبقلممجلدفىحمة
عدد

يرحمدالشبنحسشظوهوشمأكالبراهبهعلىحوهيااضرح
صاشئدانةر9تمكابةراجهبا

كلبدحملىأشيئللعالمهالسنوسيهلمقمقاانرحالفرأئدالسنيه
حمدبنبشطواشصاةصهذصاشلمهآإثهوفىسهالميلوفىانلرشالله

منسهآسهةالمحمالمفىكابةتمتالمالعكلتصحمدارر
43ماشسال5خانج

عادلمحابقلمنحعلدعقهـ

منهغزهرياحسربيعاكالبراهيزبخطعلىىالمعشرحك
آشؤاآلدياحيطم5االثننلوم

عبرالسالمللعالمقالشغتوحيدألجوهرعلىعاهالمولجع11
3نسلورالبرهينىكعمذلعنقبطالمتونةالموواالمات



الئوحيدغلمه

لمجموعهابعتا
م134شاال6انضج

دممةعابقلملدشجوعةبألب

االمورالعامةفىالتافىالمثىقفشرعمسعودالشيروإذعلىالفاضلثعاشيقهـ
لمواقفكداحافىلجراسيدالشرمئإالعراضئالثالموقفابعضىو

القعدهننىفىكابةكتتجعريدالقوثحىشرحجملىصاشيه

81األنح3امانخضمنسشمب
بهطامتثرفىحروفبحطكمجالفىجمهكه

عالدر

رأمحالسيدللعالمةلىحمنبفيضااةالعقيدقاعلىلحوادالمنهانافغ
العقيدةامشمبمشئهآالمحرمفىلمنورةينقاجاولالمتوالهدحألنزيئ
لورهالملى

دبنقىزالمرأحمدلسيدالعواملبياشمنظهمةالمرأميلكميل
مثهـرالثااالقرنمنعلمارمضاشالحسينى

أليفاآغقالمتقدمالمرزوفىلسعيألحمدالفلنلياهاسكصمةةمضظع
سممض

أحمدزينىللسيدلثهحعنقفنبئمنأصاماتعالىفولهمعنىفسللة

ماال5شح53منجانج4نسدحألشالتقدم

عادىبقلمشكلدقة

ألثأليااميملممئاسلىالملشاوىايحالشبئايأفيلعيناجعاحيهقاثفت
يةاألشعرطألمبنفيهجمعوهألبةةلاالفلبيععئصرعشهور

لعشزخخامسالسبتومكأبقتمنيهاالمحتاالمسائلفىرويةوإلماش
آشل

صروبنالمقديماانظميهـنالمأملعقاذفىآلدجنه8افاإ
اذالظ



ملؤيهنلالكشانهمفرسشا

لمجموعةانابع
اورانظهفيفاةاهـداآلخرجمادكشثتالشهيربالمقرمحالمتولخسا01

االصلعربيم6يناالثنمهافرغثفوافىعبدالهادصالبطوهىالنسقمب
هالأهش4مخانجمشةأنس

بهمومىأبمحمدعبدالجيليلللومامالجمانشيصاهعرمح

المعروفاالشافىحليمعدبنبنالحسنبئالحسيناشعبههألوعبداللهومولورماالقعرى
نخاالصلنشهرربيعالمترفىشنهالمولودبجرصاتافىلمجربالحليمى

فى81شساال3خاناجنحااآلخربهاخركمقعادىبقلمبلملىةلس
امامنيوماالحداكابهتهتعادىبقلمشفعلدافيلورلمذابالأخرصمنة

م553نح011خانآانثاشعنمهاآلخرمرسعوالعثصريئ

الىوينتهىنيقواالربعوشالصبرلثاالشجةاألعادىبقمأخرىةمننافىفي
م653ش111أقضجنثاباصوال

عادىبقلم2جهالسمنوسجقوثرائدجموعمملعفاافى2نحتعرإ
م32مش781انخاجنسى

توحيداأهليدةعقضرحفىرووالتسدلتوفيقاأهلعدةمحتصر
عثصرمنلعثامنراءبعاللمتوفىاسنؤىبالالشهيرالحمشيولسفمحمدبنقهااأللمجكلبد

بهاضمعادكطهـبقلممجلدقنممعنةثالشوسعتينعنةةاآلخؤجمادى
م8االشامانخاجنهس

أشافىااءلىهابنأحملىلشيماهالمريدللعألمةاتحاعلىورالمز
عبدشرحكلىوزيروهؤشابجانودفنألششعبالنثامنفىلمتوفىالجبلمييقلعقى

فسسعدتأرصكأبةفعادىبقمامجلديخفالجوهغعلىالسالم
م034ش581خنمج

دقثااملاداللليرالثنحمسالكالظرامسالك
6076ع32خاناجنسطةعادبقلمث

عىلمعروفامومىعثماشبنبئللهالعالمحبدامامللألاطالمسا

ئممفهاقأخرينمننلخعهنمالفألسغقالمتقدميرصنضالالتبمعناللشفمهذادزا
إالالحانخاجنسبالذهبمحألةتعليقجلدبقلم

القدهىحمدصالبننكااللدينااالمسايرمرحثالمسامره



بدلثفلملم

ائدالعنىالمسايرةكاببمشرحسنةاثهولىيأكبثربابنصوفالمالثملفى
هىيمالسبصئععداليلىعبعاأحدبناعبلىالدينئهمام3محمداللىينايققااألضةا

ابعالمجةالممتونحيوميضالمولودبقربلهمامبابهاالشهبرفىكالندرىأساثم

تحألةاسحهأاالرنؤطىابراجممبخطمغمجلدفىثمنةلرضان
لديلماالرةالمتوفىةالموودالحنئبغالوقطبنفاسمإشغاوبهاممثمهاشرحبانبا

م3آل32شس11خاناجنحانسثاآلخرربيعرابع
صدفتبنمحمدبشماشينخط4عادىإلبقلمجلدالمزكورفبلامنرىت

اجنسنةسالمحرمرمنمجثالئامنكتبهافىأشارححمددلميذابنعلى
االمشسم16نخ

الثنيئامنيايومئماصشحمدبنمحلىدبنكبياسكادىبقدملسابقةأخرىةنمم
االانحالمأنخاجفحالثيوالشعضمهـ

ةثموفماالغزالىاسالماثجمهملماتأديأهلهعلىالمضنوشل

اهالهتع4المخاتأجفثاشعلاالعالمجمطجةحروفطببم
ام855ش2سمانخضأنسوىكالسابقةانحةنهه

ام800نح43انخاجنسأخرىكالساقةنسغ
ام065ح044خاناجنسكالسابقةضىنق
ام165ش14أنخاجنسلسابقةمأضىة

العالكشصآجمطبعقاوهصطبحعلغزالىالهالممالهأغيرعلىنبلمضشوا
13ههمنح34مخانأجنس

13ههمش4دم3أنشانحااسابقةأخرىكامه
امهء4ع434خاناجنسسابفةأضىكانحهذ

ام555نخ4م5انخاجنسئخرىكالسيابقةلسفه
أم655عم6خاناجفسأضىكالسابقةصفة

أيضالتصوفاعلمفىبالأنظرهذا
اشفىاارازىبكهىلدينننرااألملمتألعفالعاليقابطا11
6الش54انخفأنسألأدغةبلمدنمعةخةث

حمدأبننعبداوحودبنمحلؤاراطوالمثرحلمرنظ16امطا
الشدةانحذىشهيدالمتودةاسنفمإصصالموكدصفالتبراأبمحمدنجاابن

بتهامىبهتافرغررنالقاهعالمثشجميىعابننحطبرإقيلدخاصةصث



لخدالهلكفهرست

طلءاامنكتبيأخاالةحارابكوبةثررصثمادصالسبتيوم
م93نع411انغاجخااعماةبشاشارحأصفلىاايبكضلييلبن
سثنةأدهمبنودمجبطهـعادالبشلمدفىالمذكورأساأخرشلمننة
6أل9نعغ6خاناجزسمشهاقنهبيداتا

بهنكلبدنقحععألاوعوئريدهاعلىلسعيداالمطالم
بنلىألمجكلبداللهلعالمةايدةاكهعلىثصراخالمحاالقرنعلماميقأبالصالحإلمحسن
نةعلاآلضةجادلمحامنعفصرامصرانثامنبعدااألحألماثهوالسنوصىلوسف

ىعالىبقغةاصعضاأيفملىتأرضنلواذالمشارحفرغتيخدعمنةوسثالثعن
أالأهشسم6آانخانثا

هماكلويئاواأوتهينابراانطمأىأشظماثرحالفهممعارج
صنمبثالمعروفهـمطهـهننرسلديناسديرجمنمهصورالحسنألمجالديئلصهطألماماللسالمه
كعاباتوعاياألكاصشهإتفيداتعادىبقلملبللىةسئنةالمتوفىالشيعة
96481نع013انغضافحاحخخةلتهطتفيدقراهاألفاضلاجض

الموجولمفهضشنخاالمتوعرالرازصامروفياورينرامامالمةالمعم

افركمجردياها1لىءبخؤعسابنيمهابرابطعادشابقلممالىعلمحكللماالوأطمالقم
اماأمشس9خانجنسخرمدهشوالسشخةسهفت

بنعلىمجعالشمةالممهبلسومماالمقسىشرحفىانمهسنيهالمعافىإ
الثالناهعهصايومايفهاوقتاتأمنفرغثراثانخارنااءعلمامنالحنفىأياىاحسن
أحماشبننهكطبقاعأدشاحلرإفىعننةاثاقسهاررذىمنوالعثصرالتاسع
181أنخأجفحاانةلهعفاشعبانثامنالجمعمفليوفرغالحنفى

23م6ءن



التوحبدعم55

نممزةءثأواخرشعباشىأيصافىبهاالمتوفىسصنةبشهرستانالموكانشهوستا

اول6أنخاجنسبمصرشنتجمرطبعكلشكلدن7رب
م4اصنع

منافىاحسنثيئلابمصرجمطبعةجمرعطبمملمألبهورحزآنساالأخرصمننة
181مشأم6خنماجنسى
ماأل8ع553خناجنسابقةكاأصمرىة

الثةذاهبعلىمؤلفهفينحتصرثكمبوقيوهـلخلواالملل

عادىبفلملمجلمدفىةالسنقوالجاعةاتباععلىلحتبباجابفرئقوصدرهوسه
فسشنةااآلشدىمنهالمحشثرجمطفرخالشعرالمحالفلثمسباركعلىبخط

لال7االاشس8انض

بنلىمهالتأفيلبراالالغقهثرحفىاالزهروضيمحار9
ةنمةااشوالبهةالمهوفىاورنفىالقارىبهنألعلىفالمعرالسطلشالهرو

ترفىااجمرالئسفىحفصأبمةللأفسفيةإكفائىادليهاموءمتعالمنحكللد
م004شساههغاناجنسشنة

بهامشهاآاسسهلتابةغتتعايقبعلمفكللدىالمذكوبالاضصعننمم
م104من651خاناجنساتتقييث

لتاتجايوعامنفرخهـطلمعناايوبهتهربنبخطدىعابفلملدفقأخرصمش
اال46عم35انخاجنساضةاآلخرشاربيعثاالجعة
اجمىنبهاضمءعادىبقلمبهلهإلورالمذاكباأضصمنلسة

اال43ولينم6ال3ن

مهآسضانرآواخرمفافيمحمالشاكدفرخآحمدبنبئتعليقبقلماخرىأةط
اال734شحالم4خاناجنسىقالمؤلفمقالجقكلى

اثافىابيعرمناثافىامفافرغلجناجمطاادالمبطكلبداهـعادملمأضممطمنهأه
االالهشمانخاجساشها

نساحصارىفرهعبداللهبنمامصطئلمتليبقلمأضنحمفهإة
اسالء83شم18انخض

أحمدكأالهاثغأحمالمةاامفتألحاالفماشرحارثالمفاوقمه



انلاليريهأتهلمقهرستامن

كجدررصقلآهاةصالثانيةحمادلىخرطمهافى3منالحالمحخشرفرغالقرن

01مىنيتازإفيأواسطمنهافرغالتميىنجوسفعلىبخط4عاددثبقلم
323شس51انخج

بخلرسفبخمصطأصصكطهـمكادلقلملسابقةأرلوالملىصضسامالت
أمانخاجنسةيطآالمحرمغايةشيهظامىبرلتابتهايومرالما

661ولشس

لدتهعهدأحمدبنلعباساأبىالدينللعالمضهاباةقالميمهالو

اجثانمعادخبقلمجمسجلدةنهسوفىااوواكأىاروفىاشى
وفقإلمجيدىالسثوشرحكانظر3م39شح953خن

االمامتأليوالجأللالعزذثالىلوالمولالضالمنقذمن

ثخعهآبالستانهوفصلمجحقنميهلىندمشئتلمتوااكادمحمزاماأب
3343شس81ثمانخاجىن

أاجنسأساالعالمجمطبعةغمهـصثطبعأضىة
ام80النعألمخن

امه8نحم8انخاجنسةكالسابتة
ام45هـحأمانخاجنسىكالسامةة
ام055شع034خاناجنسكاالبقةة
15513نح132انخاجنسةاكالىة

أيالعالمخبدارحمنتأالسنههـمعيتهـثرحاوحمانيراهثا

6االمنمىأخاناجنسعادعبقلملدإنحةالصيقى
ليلعالمةوحدتالوجيمعنىفىكشحفلنوصالورودالعذبردلموثا

الصاليقماالديئاقالرمحيىعبعاابنالدينعلىابنابهككللىالديناابنىاكرصطفىالمثيئ
ثامناالثنينليلةبعدالعشاالمىشتنحؤصالفعدةايوودبدمشتىالدمشقاالحنفى

اأجفسمهـعاثقملدلممةسررينةاثافالعثصرربيمع
م4ممشساالالنخ

النوشةحرف

صوالخائدقوماالساسلىاواقعلعباساالكهفمفثالنبراس
الشهالبأببهفاالمحسأبتأللمجكبدافهاوهاسنجتأيخدالعالمفعبدبالكياسأشسهم

ةفممهـشلنةفهتفمنرفرخعلملعالغرشالحادصكثمندمشقيلقىالحضىا



هـتوحيدالعلم5

م55عنامانخاجنسعادىبقلمؤسجلد
زادهبساضلىلمدصاالمرعثمىككدالعالشأليفوالعأرث

فرخالقالمىالىكاشمحمدبطغبقمفقفكلدلكلشرعالمالفرنجالثامن
6االعقسهانخجنساشمفالمحشعبان

أحمدلممثيئنجلألمجهادىحمدايغاةللعالمنسفيقثنظهالعقازو
فىنسزةشدآنظنمهـامنفرغشلمحهالمتوفىآسفاالمولودالجوهرى

4أةالمحرملىشهايوبهالثالثامفرعمحمدانلنمافىصطعادثثبقلممجلد
م5شسمأانحاجس

شاعيلىادالثمبئ
علىوهوثرحثصرابهلىتالهأللدلىلصووأاالثاللغرناللد3كاطكطانطمثنصاا

يالمطبعةهـحروثطبععةةلنةجهتأمنالععائدفرخقىالهمنظوم
81س3ش3الانخشايس4شرفمةالث

اول3نع803خاناجنسكالبقةأخر3ةنه
81الهشهايمانخاجنسىأخرشاكالسابقهنة

األه5نع413انخاجنسكالسابقةأخرىةنم
ماانح853انخاجىنهديخقأضىكالسمابقة

مامنح153انخاجىنهأخرىكلسابقةةنمم

ءما3نح063انخاجنسلىكالسابقه3أةنمي
ابراهمغامابالمةحوهؤشألتحقاداالرهثادجمشا

المزهبالديباجقىفرحوناقاللمرأاعرشباالمالكوصىاهادبكدفيلبىسفانجا
االرشادئخاالعتعادبقيعلىورشنةبعدلؤنماأنأمحمذهبحالكلمذهثاحطبقاتفى

بخثديوسفعبعدالثمنبنلمجيوسيعفوأبابنللهاحمدعدأبلملثابناكلبدلمعااألب
ثمئانهلمحرمعشراثامنلمولودفىالحرمينابامامالممروفالشافىيئيثارروحيوبنا

أربعلىةشةسثىاآلحرربيعمنامثصرينواالخامسالعشاهصواألرلي
ساالرشادخربئلنيهواالمامقااكأسافيهامؤليثميرحأوعالبقلمبةتحثهوامجلال
نسالمورفقخطونقلنئضاممصعثصرصغرلربعاأكاكابةغت

مم15ش6نخ4ج

منظومةعلىوهوشرحخمدةنقاواللحلقهـالجيطثابخههـ
نغطالشيئجمطبعةوشهـصثطبمحةالجاوىوىلؤمحملىاللمثييئألهمااضوحيابرلمحا



هيهرويوا4لكتباامفهرشث

م531م214انخضانسلنةشصبهدالىانق
م31همنح2االانخاجنسكالسابقةمن

م3031شءأ8خانانجحماكلسابقةنمممة
م5531ع814انخاجنسةكالسابقة

أ653ش4مأنصاجنحالسابقةةصممن

الثيهحىرحوهلعولهاتجضيدظظومقالمالمةعلىدؤرالظالم
صوفأللمجمعنهملاللالالمرزدقىأحماليئالشلعوامعقيرقامنصلدعلىالؤص

63انخاجنسورةةعبدالرازقعضماناشيغابمطجة
امم81ش

اامأحن13ألانخاجنسلسابقهنلى
اممع893انخاجنسةكالسابقة

إمم3انح13اانخاجنسةكالسابفة
اممممح004انغاجنسمةلساة

حرهالهطها

ينالبراهأمالسنوصيحلىاشرحطغششدالمىاواشدينثهد
وتحتالمتوفىشنانةالموودبمصرالشافىلدىاطيأحمماالثيئاالعالمهايفقأ
راخيدىبقدممكلدتشماشلاالوجادىثامنبعااالريوملمغربا

اجتسلتأةالجمجتالهسهضرذىايخسومنكتابقافرخحمدالبقربخط

الشبيبئالمههىأحدالمثيغطيوةالجوهالفريلىلىءا6لمريدايم31أسالخن
منفرغلضربدبالجرهرلمممانظمهوهماحاشيخلىرالثالثالقرنمنعلماالنعمافى

باطبعةوفحرطبعةةةعبأنشمثامسابىلهايىمصىتأليغها
ماالشالدم4خاناجنسكورايلىاتتنبهامعثحيا4شهبيةا

هم91ول573انخاجنسابقةهأخرىكالىنهم
طاتاليفيوهنابعلىوهوشرح4لتوحيرارووهرةررلمزايقادث

تأليفضكزشهرمنفرخنةلسلتاالمتوفىالمععرىاالقاشاثالكلابراهيملعالمقالثيئا
الال20نحم19خاناجنسعادىبقلمنقوسجلدةلنة

854نعام31انخاجنحااآلضمناخماكلسابقةأخرىةنهم 11بهامشهاتقييدنةهـملؤحمدالدمحمالبنبنىمووهمابخطمملسابقةنضقأخرى



الئؤخيالالعلم6

أال5أشم96خاناجساثيرك
اجنسهآسالمحرمبخالسعاالئةكلسابققتهتكتابقومنخقأضى

6اال4شسانخ

رةغتكتابعبيدأحملىأحمدبنصطعادثبقلمرلوالمذبأضصمالة
6األ5حهمانخاجنسينهالقعدةذى

تسسنتاسمعائررجبالخميسكتابةكورغتالصكبالملىمنأخرن

6اال6شس35انخج

قصعدةعلىوهوشرحالعبادبهقنفعهلكزةعتقاداقسثالهدا
قضجلدلثامنلقرنمااعيادعناأببهرإحدبنلشيئامالمحللعالمةا1بدهفىلعبداما

مسسولع31انخاجنسواآلخرااالمنبهاخرعادثبقلجم

م21انخاجنسعادىبضلمارركورنحثلدإاكباخقأحركمن
م15ش

اجنسفاسيومفمانااالةشابقفىغتأخرثكالسابقةة

م06لشحام5نخ
ومنظثمهاالمالىقصيدتكلقويليهـاحيعشعكلوغتكتابشقأخرىكالسابقةنه

مامنحام6خاناجنسالشيبانا
ممه6االالع5انخاجنىالمذكوربهاخرمصامالاخرقة

ألتفبيه
انظرروقولناارشادالمريهمعاخراكفى61سطر3يفةولىإرالمسهوافىسبق

عحال11سطرقبلهاالتىيفةبايطبعأنحقهالمذكوركنرحالثاشيقاألميرعلى
ارشادالمررراالميرعلى41سطر5يفةأيضافوقولناالمريداتحافعلىاتكلمخرا3

هواعنتنزوجالمنيداتحاهالمراالصرعلىعوابه
قالمحفوظةبيالتجاالعوفهرستمنالتوجدعلمفسمطبعقدتمالنمتيعمدالله

365إنخةئفرثالثاوستينصصطالنمعغعليصننعتملاعددمماهربلغلحدلوااتبال
خملىغازادعددالواهامفياريناوعثجالاصحائقوهاالفياعليهاشهملوما
وهذاضنهابرأواحدالىجمعتباوارةمتعدغنمعلىلمجامهعاأالشتماداألحزاهعال

هأشوالش33آلتيةاالفنومجاميحجععيسرتاالعنبار
بيةهـالصىصغيرالى3بيةالعرمغيرالىكتب
صأحمدالميههاببالوىاحمدعلى



16لنصوفامحيلم

التصوفعهـلم

ةلثؤسا

اقاهربئالعالمقأبخالعهابحيمدايلىىالتأليفهـروالمراب1
اجنسكادىبقدممجلدفىةخهصالمعونىكمعهروردىحبدالله
6آالبمش4نخ

أحمدعبدلىاعهبمالجاليخهلعغفعهحبدبيعيرصاهالىكدجمإللمنلجلاالطىاالمبارلى
أتأليفثفىابتلىعبطالالحسنآلمحسيدنماالماابهفأحمدالمنعهىعسعؤدبنبنبرعزال
ةممقعشعقالألرفىذدكورهنقالمزااالقعدئنفشهـألضاطنرخسههأفرج

فىةرغيرذالشاالذلقنهؤنمرهقاجمديفهقبغاايلتتعلونالثقصهولعلى
ولىاىجمادمنتهضتلسثمالخيسبقيومقيجبرغتسنبخطدىعالممجلد

83مش41خاناجنسشئلت

نسنةجصرلسثبهلدثالبعجمرجزآلطالمذكولوبالمنأضىةنعم
م38ش51اقخج

71أنغاجنسعادىلمبقدورنمثلدالكيالمذيمنقأضك
م28نح

رجبمفافرغلسمنوداأحمدفيعادثلمردواكبلانقأخرصمن
6ال2فىنحم6انخاجشمىشلنة

مشسهاكأبانبملنةيعثمإشددالراالشيئكطمعةهحرصثطبعأضممطة
كالوالدررالجعاهراكتالثاثأالخعاصعلىسيدثقتاوىعلىدررالهاصالولا

يخاتأليفاللحوإكركلواعلىصهحيدهمنلشعمافاوهابسيدممحبداففاده
28انخاجذىهنحةالمتوفىالشعرافىسيدصكلبداوهاب

5433نح

م68نح4هانخاجنسحرىكالسابقةخقأذ
قألييسيدصكلبدوالموفيةالفقهأأئمةعنالمرضيةلةاالجو

الدنيةالعلومصاجلقصالحضنالهذاضمنررتبألفاهزالمثوفىالشعرأئىالوهاب
فيهوقاالفقهامرالصوفيةعنواألجوبقالمرضيةدعيةاكقواالخيهالسنواالحال

هنفكلطلقومبآثارااكماتهذافىجهيهأثثااالنصاهمنبضبلانظرنحهذامن



يويهانلىنهلعكهطافهرجمثهن6

تأليفهمنبةنىغذلعالدعاوىجمعارفيهاوخرتصاائحفضالعنيقههرهطريثمملمبأذ
11نسبقيثادىقفكلدنةموالعشريخمرمضاشالسابعاالئنلوم
م4أمشم5انضج

اكتخااللمجالمسيرىأحمدبئفيعادصهـللىإبقلمالملىكورلمحكباأوصمنأنممشة
ا6األ9حاانخاجنس4ثافرجسئنكأبقفى

11يةلقشميرساياعليرحوهوثلهتحريارسعلىألحكيالدال
ابنيكقمندالمولشافىاالمعريمحمداالنصاىيابنزكريحيىأبالماالشيئتألبف

اذأسالدفىجقشنقالياذاتالجمعقراولمتئاتأوشخلثرإ
وضععايهالمثادابيانالىوكأنشكلقاجةذووالجدداالجتهادلىسمالةابهذهاعتبئلمارحالث

الثصرحهذايفمنتألفرغتحاداشاغفوارومعادهاهىويبينألغاظهاصلثرط
المنمافيالمجتهابراهيعادمحهشطبقبمنشبزآشةاالوىرجادرابعخث
منخاجىنمانهمفااألصدلادىناهننععربالجمعةبمأكهااالزهرى

مش

هأسعاسلهمانبحنطعادىبقلمنكللدينوبهاخرمقأخرمححنه
ااالس6ش813نخماجنحا

جنسالىآخرباجاالرادهينتهىدىطبقدمفأضصمنهإحزأصلمن
م984شامنخ

ايختهعاتقامقواالبابأولهعادصهـملمرألمذكوساالنأخرىنممنثافىبز
أم09شممخاقجفحاكأقاآخرالالى

كدلىالمجحامدمحملىالسألممحصااالمامليفتأالدينعاومأحيا
الخنةوقيلةفولوداالترالىإالسالمالشهيربجةالشافىأحمدالطوسىابن

طوسشرىحداشااطابرااآلخحرقهـاجمادظعثصربعفجرراثنيبعدااالالمنونحيم
قمممكلبخياشاربعالماعخرشورعاالعادرعاخولعبادابعإرقسابعقأررتبلى

لكتباأصلباوهومنكابعونأراالحيازملشمرةعثالىهنقسمامهذهاالقمعمن
زصةذعاألشءالحايابياألسالكوبئكتااكتبلىذهبتقييفبمااالحئىوأعد
م162انحنخماجنهرسبالذهبعيانخنمنفي7

071غرةمجوعةضمنومحنتحراالحيالعلمثطاءحستآلمنغيراألمالموذنظياا

أربعةوهىنعوالتحجمطبعقحروفطبعممرالمذكوبلامنتأخحرىنم
م4الشمنخماجنثالدينبفىأصحزاه



37علمالتصوف

حرشطىعاهـبقلمجمرهيوخرمفمابألوأالدفيكورلمذلمحكلباامنأخرلسزة
م4االشسنخماجنحاأحمدالمنوفىابن

دبهامشهاةممطبروالقوهىءأجزالورأربعةلمذاكباامنحرىأذيزة
م9أل3ش2خقاجصهالسهروردىكالمجعوارفمالمعارف

2ال3شح5خناجذسنسابقهأمخرممطمنةة
صرحلتابأولالىنتههانلئافىوألحواطوركوكجاذاامنقاضكطمنجزان
نفىثخىلبوابهلىهدبخطأحمدبهنعادىبقلمثلقلبشربمالمهلثباجما

الحسينىقضىالسيدهىمملألعلصاأفاضلبعفىوعليهماخطوطنةمكعابتهها
مالح6خنمجنسارينىوالحاظ

آضللىويممهىمالقلبذكرجماكابأولهالمذكورباالصقأخرةمنثافحز

ابنمصطفىحدبنبطللطكادثألجقاالمهاممخوهزربعخروهوآورالغركألمجذم
مال5شالخانجنسارىهداالسكلىكربن

تمعادصهـسهقمخرالتى3الىىينتبقالتوبقيكورأولهاذباالمناناجز
اتأحمدبهامشمتقييدبنفىبخخليلبخطشعثصربنشعبانانلمامسبتقكا
مالفى6عن8انخجنس

آضالىينتهىولقلبكتاجذكرجمماثبالدأولهلمذكوابالمنأخرىةمنجز

م2الالشع9انخجنسلعادىقلمهوالخرلكتاب
وهواصومأهرإراشابآخرالىىلورينتهالكجالمذمناخرثةمنائىلجر

االال7نح3االانغجنسييدلتبهامشفتقعأدىبقلم
بخمحمدلياساثحطعادشابقدالورااجاتاحآدانتهىثأخرىةنهممنأولجز

جذسنةسثرجبرعثالجمعقصادىمضملومفرغالحنفىابخابراهيم
أاالأشس3منخ

تمعادىبقسلموكإهولجغمرالخوفالىاولهكتابكوراالمذلمحكلباأخيرمنجز
االزهرىطضىلدأحمدابنلرحمنعبداطتلهمآلخراععثصرصربيلثالثاايوملتابة

ااالأإلشساخانبئحمااشافىا
مم3انخاجنسروماخعادىلمبقنحكلدأخرينة
االامالنح

933انخجنسعادىبقموهوضرومكبالمذكوربهااجزمن

االالم7نح



يىيهانثد4تشافهمبنا

ثتيتماتهواألصاباتابوأولعافيهاوسطمنبمخلهسإلمذكورأامنجز
فتمنهلحسالغزىانجهـعبدعلىبنمحمالأحمدبنبخطعادعملمبةإنحركتابالى7
3خانجنسسئنةاآلخزجادىمنرينوالعثأنامنافى
االالس8شس

الثاذءبالذهجومحالةلذبمممكورالمذبالهنأفيسهمن8أجزإتالثة
ماجنصأبايهرالمايمحمدبئكتبهاالولاعنيامخرومالثابعلرااداوالعا
األ83شمم3نخ

لمحرمامنلعثصرأالدسطاصفىاالننيهبقيرمكمانمعادشابقبمأخرمحمنةمنجزرابع
اأال13نع33انحجنسشنة

يهلعئصرواصلمامسخمكابقويادراولتاساخر3الىيتتهأخرمحمنهنخةأصالمنجز

الشافىوضىاأصبنبنأبيهربنعلىطعادكالبعمشئهتاالولىجماىمن
اال09نسمبرانخجنس

بخطعادمحهـبقلمبالنليانلثاوااالصلوهماسبزآقدورجالمذالمنمجلد
شيمابعضبهاخةلمحيمسامنلثالعثصراابقثقغاكمالشافىامحمدبابراهمبنأحملى
دىجماالموودفىالعرأقىارحيمملعهدلغاأبلدينازشالحاطلالمامخياادياأيمتخو

أجنهىةعنشوقيلشنةالمعونحفشعبالنشعتاألولى

اأأل14معممهخن

دقاطلجمعةافريربهاكتابتوقتتمعادىبتلمخرومأخرصلةصنثاكجز
أأال3ني63خانجنستصلساجمادىمنوالعنصر

3أالانخبمنسدعهـطالبقلماألولأخرمحيثربهصنةجزأدلمن
11سنع

عانخبمنهسبقهمادصهـلتالمجالتوبةأالمذكورأوبهبالجزمن
مم6المشس

6ال13شس3اتجشقجزكالساة

كلىمؤلفكهفايوهبهنابلعابأخباراالوالذاخبارأ
تشدىعابقلمجللىفىةوأقطاجرغيرذليكونجباهالجالهناالولياحاثلر

03انضجانسسثرانةاآلخؤجمادىمناخريومفىتابة

م894شح

ررصناأبلمحققالفقيهالعألماالعاماتأليفلدينفياواااآدب



تصوف

وماثوةفشافىإلموودابالماوردىالمهروفابمرىابيبمحدمخحبنصلى

االولدنفمليألوابحمسةعكلىاهتارتسفنطاألولععخرر2الثالثا
افلطمسأدجالدنيافىبحالراالدفيأبالثالاحلمأدلمجاالثالمحالهوىوذماهقلا

هبقاللهكمزالمممسعيدبخافيبهاضلعادحلمبلدةنسالنفسأدبفى
هخااجنسشئناشصفوإقيوكافالأللتائاكتاهاعلىابئ
يالم3ءن

حسانبنعربمكالمةافضلعبداأبىامثرمةاتأليأسلوكاآدبأل
درشرعاسقينلىرئمكالحكمفىنقوهوكتابسئتوفىلجلبالشاااالندلمىلغسافى
السبتيومدخابةتهتبماعادمللدفمنحةنفيهقالذىاالزمنريخبئنمسعمثكل

ه6الم4ح6خاناجنسهآحخغاعثصرجمادىعس
األمامتألين101الىالعلماهانبصالىمماأطالبارلثمادا

نجطنةرنمدااالفصآلالشافىامشععراابكلىأصبنوهاباعبرلمشغاغلعأل
لالااالهسامارفبئامولامنصهـاطيهماانلعلمطالباادنبنىرأموةخعلىبلالذا

الثافىاظسدالدينماحمنلقىاممطكلوالىكتباأللهيقومقمحأاليبانكيغه
مىكشعقبالصاآهلومبياضثالثالهيةاايفشبامقبعثقاو3ياش



لديوداجهضاد4القيرشثمنآ

م8منح3فىانخاجنسعادىلملدقننمم
ديادبردهفيةفىرسالةواللمالبيئوايقاظلدينالمراستعمال

رأواأعيانمنغستاليلدااسابهنيحيىأفندخليلايكاقهاتأالشهيققالنقشبنديقواالطر
يدنىبممرجمطبعقمحمدأجموطبعنسشةبعشراراوأوائلعثصرالثالثالقرن

اأول69شس3إل3خانآانمىشلنة

981أالخح3الانخاجنصىةكالسابقة

م143عن51خاناجنسظمهكلسابقة
مم05ش612انخاجنسىةكلسابفةنمم

مم15عن2االخاناجنسةكالسابفة

ألمجالجعلىغاتأليفأجوبقاألسثأللصوفيفىثاالسرإرالجلية
اجنسبهاخرهاعادىبقلممجلدفىنسةاألنصايثالعربثمعبانأحمدبن

6الم5شسالخن

لعالمتالسهدثرحوالعليالحضرةتالىالموصاالسرارألخصةإ
حئشلمهآعلىلهالمتوقريباصلضلههالمولودبالبيوىيررالشهـجمازىبنءا

نيخالثماناهزابتملمساشرقلىصهالمتعفىلتلهسافىاينألمجلثصبعيدثلعارفالزكافطب

اآلخوةعثصرشهرجادىادىلحميممىايومهابةكأعاتمهـبقدمجملدإفىة
م21شم6خاناجنسثانة

اللهالمحكلبهلتوفيقاسلمبحلإلصاليقوبغيةاسعادالىفيق
لسبثايومتأيفهمنفخبابصيلسعيدبنسالمبنحملىصبئاالعألمهتأليفلققيتىاعلى

القعلبعقلبموفصطبعلمحجلدإجزاننةةألسنخبانمنبفنلهمات
فيمايتعلقبابصيلمجطيئادسعيدبنشيئلىاألولىرسالتانوبهامشثانةللس

نحبرهماإشغيبواموقطيعقالىاوالدعقوقاقحذيرمنفىإوالنانيةالسهعةباألعمما
نهلشاالقيمنربيحامءالاانىمءيفهـايأمنالمزكورفرغنجيؤلالرحموصسلى
ماس46نعأفىاخاناجنس

هدىسالعالمةفتألوجواةاهمعثلقيوداثاطال
فىبدمشقالمووالنقشبندىلحنفىاالدمشؤالنابلمىئبهفعبداناسماعيلبنالغنىعبد

ةلههآالعثصربخمنشعبانداالحدالىابجعصريهمالمتوفىشلضهةاذىخاسس
الم5انخاجنسلمخنةسكابةتعادثبقدملدنحقئخت
6361مشس



7ماالتصوفعلم

يهأالقربخانمنالحدأفاضلاكافماتوامافىوحااللقاما

خرلثسهررمضاناالسبتمايمائجتوالحلىدئهاللهعلىوألؤصوأعوذبالتهاللهبس
عماشهرلثامنعئصرمناألسبتبليومكتاثةعأدىبقلمقثثلدسئة
م105ش33انخاجمنسشت

حلىعتملئاسالدهوالغيبرجالموجونقاساريباماطةك

اتصرفيقلبثوبومطاقعجملهووسدمعليحهلتهلىلنبىلؤراعلىلكومشانبذة
صةالقعدهههردىفىكهابةغتدخطبقلملدأنمالوفانيةالساد
م605شسانخاجنس

ابارعاالديباالعسالمةاألماهايتألعماعالىمباحظساألء
دنشعبانلمودوداالشافىقوىاابخجعفرثعلببنجعغرالففسلابعاللدين
كللىرتبشعوقيلشصفرشضةالمتوفىشضةوقيلش

االنبىأوعنأدتهكحاباماعنكب11هدااستدلبهعاوجعوضاكةبائظهقومقد
مثلىيؤالماجالنفيسعب11اشهذااقولثجفىسبماقأاللتاجلموسعقيهاللهعسلى
تفسيرفىأخرهارسالةولىلمولجمقااشأولهـفىدىعابقلمألدكنةكهموض
63خاناجنصىوجههاللهلوألمجطالببنكلييرالمؤمنألأمومبعض
اول6مولشكل

لسكتهااالجوبةااويممءاالحياتشعافىثاالمأل
أشكلفيميهاأحابيهسثهووتالغزالىاااللسالمجمةاالمامتالالمبهتهسئلةأإمحن
لمذكوروكىبماالظفىمنطعنكللىدفعسلدينالومزأحيافىكتاباناسابعضعلى

لنابةاأاليكاروعبامنىعلىأحمدبنثحطءمادبقلمنمتثنبلمئئامتهعن
م044نعالمخاناجنسآااس

أبئلصالمهاالماماايتأالهماوااطفاتارحنحثثا8الثا
مشحتمآةءبكلقدافنهثسىالمتوفىاالقليثمىاالندلمىعيهىبخهعدبنأحمدالعباس

فىأثاذاانبابالقرآناواردقتهوصفاالئلرأهطذفىاالصلالبابوالباأأربعةعلى
فىطالعمذاهبكققالثالقاباباهةكلدوفيحدوالراالفىاردالاوااالساه

ةءالمقدأردفخلهاهفاشلالااالئاعوؤاتاشاذاس011ار11الصفاااال



بهديوالخالضانهنهرسشامن6ل

باباوستينثلوئيكلىلشوهوكتاجمشضبعدالمتوفىةسالموودالجيلىإ
اجنهسنسلوالقبمدكقحروههـثطبحعجلقجزان

م083عساالنخ

نسالمللخةامذصالقعدقلىحيانسابعكابةقتاءعادبفدعلدأسمنهأخرةنس
رم64ش81خانج

غتهىالعباأحمدالشيناوشالعادرنعبدادبنأحنحط4ساعادبثلمكلدأخرىنمه
اجنسشثلصااآلخزجمادىمنخلتينلسرضىكأبقليقالخميس

م82النح11خن

االال5نع513خانبمانسعادصهأبعملمحكلدأخرىلسفه
مضانثانةأالمصرفيقىةبالمدفحرطبمعلدينشااصنهأخرنممة
47181نح963نغ

57181شح3الخنمجلنسةكالسابعة
مم53خ2اخنماجنحاكالسابعةة

مآ73نح2مخنماجنثانسةكالسابعة
مم73نح304نخماجنسلسابمةهزةن

مم83نس3خنماجنحاكالسابقهنسه
ممنم9نعهانخجنسعلسابقةنضةجؤأولمن
ماجنسةةجمدمقرفحروفطبحححزانأصىة

م5391شس46خق

ام9م6شح564خنماجنسىةأضىكالسابنمثفة

أحدبهنكللىبنوهابلمحاعبداسيلىبالنهإرفللعطبااتأليثااللؤار
لمحالتهةافضلاألوأصلأاةفىخافصولثألثةعلىرتبهئنالشرأنحالمتئ

لذكراآدابفئةلألغواوماااذكرمئمنفىثالثاةصباحموقثأمنشالثط

الخامسلقفىتهتكتاأحمدناصبخط4دشاعابغدمتحوهىالعييدامشهاعليهاالمتفق
م61نسم8غاناجنسإةاسلاآلضبيعمنرينوالعث
6الم6شخاناجفسعادشابقلأخرشاكالسابفقنة
6الالمشأانخاجحماأخرىكالسابفةحة

ءشلىآساآلضةجمادىاألثنسيهطكثرىكأكتابقوبملبقعادىجمأخركنحةنمه
أ962نح11غاناجنسالطاروطاكلىأحدبخشعلىفيعلىصط



47مصعفا

ينالدجاتألمياألسارلحلوقمنالصاصصغفيارثااللؤ
لعثصريخشرممماشسمتبعدالسايرةنجمضاللودلطاشاالندلسىلعإلعابهطامحمدبكللى

قفكلدءبهاتننواآلخرس8ربهعممؤالمممشالالهلةئهتىبماثهرفي
الخاصىمعسمنكتابتهايرافرغداىالدهندىلرحمنعبداآلبخطعادكطبقلم

943ألنءم9انخاجشهنةسئهالمحرهنوالعثصرلمه
ئمفالشيئايفتأبوديةالعبياشاآداثلىاقدسيمةااللؤارا

7مالهفىاإلدالبابءوضاأدوأطالثةقوتهاعلىواالشعماثالوهابد

ادفقرأمثالممهعلكليئا11داالثاإدنالعلماطاآدابفىالثافاالطالقعلىاصوديةا
اوفوسببقالتهلىقكندالعبيدالخلهوهىاعاخالساقطقماجمبيانفىاللخاتمة

والعثصرسعبلسافاوفيهعنءةرجبببمعثصرلساااالثنينوبمجمليفمبتدأفىا
اجشميملنةيلبهجمرعأطسنةمةالشهرألمذكورسلىمن
م05م43غن

تهتطيجمأعبداسععالتجمنحملىبخماهغنيقلمكورلمزابصعاامقاأخرشمشة
اجذلىشهآوهىئحألتبالذهباالصلمربهعأسادساالربعامايومكتابة
6إل8اتيخن

8ادباسها

العالمقالسيدعبدايتأوحالرأحهالنحمعرفةالفتوحصاا

وفهرنحقهنعشربعرنجالراعالمالأفاضلمناالبيارىخابخرضالهادث
مم4مهـع074انخاجنسشحضبالمطبعقالحرية

م034نعاالخاناجنسلسمابقةيضأخنسعنة
صاوهاامدلسيدصعبدتألهأحهودواثيقافىالمجرالمهرود

أتعامرهمالذينمشايخهخذهامنانيقاوهوكهودةنسزواالشعراق

زأوياقالمواههـطثبئعقفبهلدتجرالمحروساسلمثمهالثاتأليافافى
شهابضلبخطوطهماأةاضللبعضيظاتأخرهاتقروفيلسيوطهالجأللادمكنياهى

6ال03نع31انخاجنسالمكاحاإلددناأحمدالزلىالدين
8053ح04انغضااحماعادشاإلبغلممنفكلىأخرىةذس
12خاناجنممىشئانةجمصرجمرعاطممنهأضىنة

1053شس

شمنةالمتوفىلغؤإدااالسالهجميةنأيهاالمام4يتالهداا



يهيىانلروالكتباففهرثمنال

محموقلمعاصىاشاقىكالطاعاتئرقسمفىآداالفسممأفساهالثةانهآخرقعرقالقوه
دىعاململدةلحلقاواالحألقلعبدعفامعاملجيعجايمفيرناللقلطقصخا

3051نح53شاناجدممااآلخربهـأحيهقليالصن

العبوديةإمرااظر
6نكلخابماسنآلهمعبعقلبرالفوفصطبعآأضمحهنسها

دنسىمىصكسدمه

سىهلخيرلمطهعةالسطعححر

سلسالقهسى

الصخرط

ءشس354حان

س31صنةااسهبهوالق

لنبؤةيعماروالثمريةالطريقةششرحوديةيققاالبر

دفالفيشابعمحدبمصطفىبنمدسمأبااكألمحوهحاشرح4االحمدثةصير

وفىالشهيرباإلهقكدبكلىللالمحديةةالطريكثمرعلىالقرشالثاىماه
هئيررمضاندكىمطفىليصهقمنالشارحغسةآسداالدى1



أاللفالتمعم

681مش

ا6امنحم66خاناجنسيركللسابقةنسض
م53منعاولانخاجشةكالسابتة

مم35نح112نخاجفسعضةكالسابقةن
ممهعمانخاجنسةكالسابقة
العالمفاإلديبعرثرحويدالمرمنيةلئصربغيقالمستفيدأ

للثروالمرمنيعةعثصرعلىالقرشالثاكممامنمجاثالةالعمرىالثمضالسايماحولمجبئا
وماجملستينبعدالنىاالعثصرةئلالمتونجاثلىينتالمنررطؤايطىابابابنأحمدالتياف

هجنسإالسعكندربعتجريدةصهبهطبعالجزاالصلالموجودفهوأدف
م6ش4م4قخ

شهآأفندصمصطنىجمطبعقكحرأطبعلورالمذالمحكبقمننس
م364ش4الانخاجنس

مم86نع172انخاجشىتأخرممطكلساتجة

يقسيماووالمعارنحواالذواقلالدالصواهاقالثبغيقاأ
ايردبزريمعبعداعبدالقادربنااقأليفالقانالملكالمححضرةاسباقا

حرلعثطبحةعثصررابعاأواللغربئثئجوههموالشفشاوئلبريثمىاانليرافى
امالم6نع85نخااجنسسئلضبرالقابمطبعة
3اال3ألنع15خاناجنسهأخرىكلساذمشة

لسيماااقهللعالمةيقطرسلوكربئأرجووهىرولمربلغظ

ألحنخيتىالحدالدينرمحيىعبدالقادبنالدينلبئبخكلدينكاالبنالبكرىمصطفى

لمجاصريخبهىبةبتردفناسثاكشلابيعجمثصررثامنالثنينيآلاحشاملبعدلمتوفىا
لمسالاحرأبشطعادىفيئحجلةبيتاعثصروثاللةامانةياأبعدد
الجوهمالغريدافنطر9361ش3الهانخاجؤسا
6ال33نع1انضاجنسحرىكالساتجةأةف

سيدصكببعهمنافسئااللؤاومعدناالهـارتجهبم
لمورائمطونأدلخمىيرابجربهنيىسفلحسنعلىاألدينلؤراتألكيالفىلرالقاا

بالمطبعقالمعمفصوفساقألطبحفةينجةذعالمنونىإلقاهوقسعظ
اجنسلجيالفىلسيدمحعبدالقادراايخاأفتوحبهامشهاكتابستنةا

التاريخاباممنعلمحرهاانظرم43امنح4المنخ



يهلحلىاميرستمى

مم3منعالمحانضاذلسابتةجمأخرءةنهم

عدىالششاعماجمااألقطالمجاوارفينالعطاالوليابهجتطان
ينهصالتابوسلمكلليلئالىلهبئاخرقةمدحفىرسالةشحنفوثموفىاابمسافرإألموى

غتكتابةطعادبقلملمحكللىةدوذكرفهافضانلهأتباعبعضدورإلمذثيئألفهاله
م515دط2الخأنبماساآلضحرشتعثسرربيعثامنالثالالبوم

ديم5أااتألالنقشبتديهـمةالطر2دافىالسنيعهسجةالمأ
صغرهـطعثمتاسعلالمتوفىكطنقشبنداللثطالحاالشافىالخابمصطقبهطكهداللهإ

لىأالصهادممطمنوالعثصرينالسابرغالعصرقىبعدأشالثااثألمجفهاجمىمنفرخاش
انصىةأمصطفىبمطبعتثدافندظلحروفطبعةثهخةا

ام4أسش11خانج

ام4نح34انخاجنسةكالسابقة

14413ءن2مانخاضنسكالسابقةةنمم

ام4مح24خاناجنسكالسابقةة

ام34نح03خاناجنحاةكالساقة
الخالمحقجوااآلدامناقومبهافياكيزاقالحالوالنفوسبهجقا

لمولودالمثعحراقبالشهيراالشافىاالنصارىعلىأحمدبنبنالوهابعبالأضبئلعالضاياانأ
4ااخاثقانبذقصالحقمنبيانفىبالاوهينةةالمتوفىأواضالقرشالتالسعفى

العاثرلقرنااألولمنالنمسفطأوائللمؤااممحمأدالذينصوؤيةباالمغروؤينالعاملين
بطوطعادىبقلمجلدةنباباأحالعثصررتبحلىشيامكومانقوخممسينو

اجنسآ1ا4ةالثانجةشيرجمادكطغايةاالئنينلتإدقيومتنحتافة
مهالخكلهـ13ن

بعطحباألهشرعيينموصرتاكعيربى

وهوأخوجمةنة



كالتص

عاهألش94خاناجنعى

05أنخاجنسلعادىبقمعلددورالمذأخرمحمالكبه
م5االنص

6ال3مءذ51اتخضهاشاومبهاهـءدطبقلممشهإأضىةنمم
8مضااجسا4ضسثرفبمطجةهـحروفطبعأخرىأةنس
مالنمولشس

مالم9شسهانخاجنسأخرىكاالبتةشصة

أمفتأدأدالالصغاواوأالهلناداالستاؤصعتأديسالنغ
واالطكخالنفسضثعيؤسابالهزابرىلتبراالخوتخىثممحعألحلىافىالدينبنمجاللشبئا

صىامفقأوقعداالفابظامراكرقةذكوربهنوبالىفلوةكقيىسومئلهاغوعلى
ابمادساشحفرئمبةختحتطهـعادبفلملمحجلدنسةول88س

6الس32ن61ن

فماالمامىيىالدينكناءالألألماماأيفتأالمحلرمتجين

بابانيقوتسعنفكرتبةححودتبهيافىاقوفىالمشزةيهةيلقىقالحةالواظ

أديفهسوفرخالفقهافتوءمنومقثئتدلكلىئإلتحاآلالقراشمنافىماوقعشتهعلى
سادسالخيسمميكاتغلبقاعادىسقفكللدصهسهجبررابغ

69اولشع12انخاجنسعبداللهآخماعمماناشحثمرئعوال

عثمانبنبحسينفىمممختلفهآخرهانجطمجلدبخطوطكيالمذكورفىاالمنأخرة
413انخاجنسهألمحلدلميمامنوالعثرينااااالنننشهابوبمنرشم



ديويهاتبئ4ااقهرستمنممال

اقطباالمةاايتأالغرمطريقاآدابفىهـاألخواثفة
اانلوقأالمامامحالعدوىأبأحمدبنحمدبنحمدبنياكعهجلىلبركااأبالعارهبا
افسادسؤلمحبهو4آسنفسهأخبرجمنصعيدمعرعدمحطمنرديرولدببنىبالدإلشهير

الشافىطرألغرأئحطكلىعادىبتلممجللىفىةمنهآسهـاالصلحربي
551انطخاجنسآةاآلفيتاسهمثصرربيعسالخييومكابةتمت
امهممشس

لتعباويتااهـثعاهنبممعهوفصطبعكجالمذكورإاأحرصمنة
61ال6عم63خاناجنىلسيروالسلىكاشاسمهاتحفةعليها

العألمةاجتأ9ألالمقربينئمفينالسألسوداللةنالساتحفةمم
للبناالسيتاذبالمنرلشهيرامودقأههاأحدحمدبئبنلحسنامحالبنالدينسثغااالمام
رسمآدشاعثصرالجصةولؤثطكلعصصالةشئالجمنوديرقالمهولدالصالالحفئ

ااجفسعادصةبقلمقكلدوضاغةأبوابعمصرةعلىفيمصطلنة
153نع15نخ

اجنسخةبكعرشرطبعكلدالمذكورنحكلدإالمنأحرىة
مهمشسهمنخ

نمهامشح35انخاجنسأخرىكالسابقةصة
الطريقفىزارجووهىاوهابيهنححرةواغاتالطالبا

عادىقلمنحجلدةئرثسعهاثهوبئلننيالمتوفىاشدحيدمحملىلسيدي
61اليه3ش03هـانخاجسا

عهدارحمنوهوالمشيئأولهإممزافىاألورادؤادلةثفقالعباد
المكبوهذأشثالمتوفىىلقاداالصاطىلىنبفىداودابنطرابألمجالصفاابن

بهاضمعادمحهـثمغلممطقفعلدفياللتاالورادفىثاراوثأمالىل
6ال53شحاالخاناجنثا

ئسدليفليهلعإلمةوكاببرلماقاالقىافىفىلراعاكهمغلجوايمعأصلعنىاعبدلهثيئا
وزادشهسألفهانمضااللرلمجىالقكبىألمجماولنمالسيدحسنلثغالجواهرإلماكية

زمضانحالمسودةوإقىنةشيفهأمنرغوأجماجوخاكةعثصرةرتبمكفوافىعلي
افةاسجمطجقثرفوفسطبعمقفجلدلسلنمهآبيقسهأقالى

ابممحن3ال4خاناجنسياممثهاتقييدات



ال5التصوفعلم

اأم3شس58انخاجفسصاللسابقةسضة
ممههقح4امانخاتنسنهمفهتهلسابقة

مم65ح4ممانخاجنىكالسابقةة
ممالهش4مسانخاجنسلساقةنهمزةعم

قاللعاطاأفافلابعضلموكلصفىبوكاللهبرااتعريبأ
محالأبثمامدحمدبناالسالمجمةلدمامهالملوكنصينتلااننكيرأهابعضسألنىأولهفى
فالخاللكالمحربيحالمحااللضاظافارسيهاامنلهعثةإقئحمدالغزأابئ

بناللهعبخطبقيكادىفطثلدنمتياأغيرشيأولمورتكتببموونقلتعكلى
بمصرإلمحروسةنةلانمرمفأصوالعثمرينشمالهالحتكأابةلحلبىابمعبدالمكل

6ال63ش81انخاجنس

بشهىسلطاشاليانبؤصفيااجلالحياةاتحكلنرقريدهـإ
شاجادحثصرثامنبعاههراغروبثبىمقبلهاضقشبندظالحنفىصاالهعدلعثماااألموا
جمهلشعفىحياتههالنفسمفىأعلىبتمالتىشولاظبهيومودقنلنةسورولىا

الوضاغقانقمقالقوثألثتتاصدكللىلإرتبهكاقبيسابوجهمالىبهةججلوهوكانقعض
اللهجمكبيدلخواذصمناتجالااتوالمقصداالانقشبنعيهالسلسلةذصطبفاشرحاالفى

وأنالإلةاضقكرامثهوالثامجلسهحقئوالمعارهالمالحعائقوالثازربضضاصة

بحلىإلمخسجالللغارسيةابالغةوثحاتلىكبوهوا11هذوأملللهمحبيدااشيئاوفما
بيحمروالعثصرالثاتعريبفيالديئتاجالعالمةابتدأسضةألفهاعثىا

االصىجمادىؤنعثدسلساابخاالرايومنلضصاشمرقتوفرخشلد11

65خاناجنسادىىلمنحصلمدةورةالمزالسنةمن
53منع

المهقدمالدتاجللعألمهلالقدحضرالثمنناشاالنمتعزث
قلؤرالىفيأاافارسيةااكةبااثاكأبوأصلكفبةاتقاقاماتلعلىتبلثوه

نسعادىبقمقكلدةةالجاممطالمتوفىأحمالبنعبدارحمن
353مش5انخش

لقصدمنلنياأؤلهضفىودقالالفحزوجليهوترلتوحيدلجاتفر

غيرالتحاعنالضىخألصواالثصركتنوحهالصشيثذاتعارراللهةبععزالمظهذا
جنهسرحدصخطعادىجملمولاالجزمنهالموجعلىحظلهافيةيهرن
م8نح64نخ



يويهانلطنهلئتسشافمأل

مبهاضرنةقبلىلجزحاهفاالمزكورتبإلالكجاذكوربئمنئاقءحز
اأال44شيم9انخجنص

ثلمتيدانمغارفيأصلمسألكبنعبدالدبناكزلمشسبااساررة

نكلدةابليسمسعلهوالقظرأتهومةاكاوراتهذكرفيصهالمترفى

113اقخاجحماشاإةكتكتابقفلهثهرشعبانثعادىبصلم
ااال13نح

والعينيهاعثقادابخسبمعنالصوفههبهتترعلىهالعقولنبيجم
هرزورىالشكلدىلمافاتاكوراحسنبنبراهيماقاطأبىالعألمةتأليىلحالواالتحادوا

بعداالربعاقيوملمديضقالمنوباالمتوفىضالهحشمهاللموودفىاالمديالشافىاذالش

ماررظبقمقوسبهلدحبالبفيورقن11الثالمنيعالععزالمنعثصرر
61ألأممنم8خاناجنمس

ابأبطالمعرابراهيممحمدبنبنرانامامايشتألالغمافاينتنبيك
آخرهاعظفهخطوطبقيكادىجلدةزسشككخةائتونانالىرقألياا

اشخةارجبثالكئصرالسمبتممنهافرغعبداللهمحدبنبنيابهفسليمانمازكر
اال8أالشم14خاناجنس

جمهاصشهابستانةييسوهعبأفندىجمطبعقمصطفىحروفطبعأخرءةنس
اام8شنحممهآمأتاجنهاأيفماؤتدىالمسماكارفنا

الطاهرهلفهمهاضالفوافيعلىالعاثرأواخرالقررينلمعتراشبيهإ
المنوعالتاياخرالعرنأالمولودفىالشعرأفعلىأحمدبنبنعبرالوهاببخالشفتأ

لموالورحاكهدوامن4يهءاصلمفاالئأهلرقعلرفعهنلحقنبذقطفيهحبنةسكك
ممةبمصرالمحرةاسىرضيإننمثسابتاليغمنفرغرروشاوغبرذلكواوانية
ااالمحبقفشسثررغتكتاعادىبنهلمالمؤلفخطمنمنفولةلمحكللىة
61منعممخاتاجنسكتعرعدابنأحلىصشطاشل
533خاناجنسلعادىبفلممجلدالمذكورفىبالأخرممننميشة

اال554شس

3ال6خاناجنسشفةبالمطبعقالوهبيةوفطبعأخرىووحه
8111الشح

عبدلنقجنطلمجقاثافدىالسبتبقوكتاعادعلحيتهتبفلملمدأنحةمأضلمحيالخاسق
6ال83ؤممخاناخنسالشبدالشافىالله



الأللالمموفع

أخمدبنلعباسألمجاالعالمةآماافتألطالتلبرسفاايرفىلتنوث
سالقلهرهبالمحرسقالممموريضنالساكندرغالمتويالتهبهنكلطاداالكربممحالبكلب

5353شحالهخاناجتسنحهلغةطوطهعادثغمجلدثة
ااجنسخهتساوهبيةبالمطبعةحروفطبعقأخرعلمنعه

اأول28شس3الاصن

81أ5ش3المخاناجذسكلسابقةأخرممطةنهم
ممسشحأانخاجنمسأخرثكالصعابقةة
03م9غلنح18خناجنهيىىكالسمايقةأضة

م033شش2ااغاناجنسأخرىكالسإقةةنمم

السيدالعالمةقألهالحتيتثاالالحيالحقلصبرواباالتمامىك
ةآةلمحالئافىربيععنامنعثصراألئنيئليحكبعدالعشاالمتهقيلائبمصطفى

نتلهاشلتانبحسألكتكتإقرالثثيلىخطعادىبفللدف

الألسنعأامخاناجنسلمصنفمسودفس

حرشالجسم

ماطويقوأصولالنهوأووألؤاعهسماالواياقىةاالصوأماسأ
قأاجفيرذلكالتصونحوألؤاحيقواممطألحهههالصوعاثلمحيئاوطوشروالمراتومهـ

عالهلديلمناندألثقشبغدىااحمموثخالوثالدين1يالملقبامصطفىأحمدبنغكالعالا
رطبععلمةةلنةمتأليغاأعثصرارابعوأوائلعثاالتاالفرن

عبهماثاألصوفيقوجمهالمذكورةلمتماتاربأالمدكوكأبالبهامشهامتمماتألسستانهبا

مهأمدع16خاناجنسالمجحروفاققكللىحيماصطالحا

مامانصنيهـوحملروايتوماينبنىؤصلهالعلمتيانجامعإ
النهرصالفرطبئعاصمالبرشعإبنأبريخلىاعمدبندوسفعوأني4لفدالدإالحاظ

طأضوا8خنةسىاآلخرشيرربيععمنمقنجقينلواالمامتخطباتجعةيوالموؤداالرولمى
كىدشاطبتلملمحكللدةنمشثةآلخراموبيعيواضالجعهبشاطبقوم

بهطمنحهالتبراهيماثبكدشنةالجةمىذشاينوالعثسالهاكأقيىمالخسى

انشاالعلبنكيكدىاصألضخيالأطاآخرهاحاوىالمصراالش
جادى9اثوىبيربنبيرعلىلعالمةاايفتأالقلوبجأل



ديويهلكمضاذ4افهرسيمنممال

نسعادىبقلمؤصقجاروآ4ـهناليفهمنفرغ81سنةألىاال
القلوجاافىصبهمافىفيالهظرا64ال5شعيم5انخج

بخوجهيلبايرشإلالدينرحمدايؤأنجاتأليفثالجواهرانثا
وطريقغبئلعابلىاكهادةلرووهراالاكذاأكاثرشيهاللقرشاامماالعطارمنالدينسىفر

واشغاالتعارفتنإنأصكأذكرافىالىابعينالالحددعوةاالثاارإهدينلمحزهالثافى
صبهتدفىفسصورة2إنتأليفهبممنفرغققيهظاوعلالحقلمحررلهإمسإنل

بهنفتيانيحيىصكأعهاسلاألابجعآخررإلثاأدياكبةفيغتمادىبقم
6الشحممانخاجنحا

هدسيدصياتأفصوصاتحلصفىجواهرالنصوص

عادصلألبقلملدإقفهاأيفهاسهتأمنفرغالحتاستتوالنابامماالغنى
بمانسخليلكدبنصشطآا4ةفرصعثصرمنإحربعاماوااكتكابةيو

4361شكهـ3853ن

أحمدبنوهاباعبدمةاكلرااالهامتأليفالكبرىررالدواررواهرا

ابراسىاعلىاثيمماشمنستفاداجعهامماةحلالمثوكقاألنصارىثعراثابكا
نحجاروسةشضولأاعثصرربيحمعابخجمعهافىمنوفرخبانلىواصالشهير
القعالةءطخرذاالمباركسبتإمكابقامنفرغالدفدومىمحالبخطعادسابقلم
مهم6نحالهانخاجنسانةسفا

اممطجعهاثمفدمأتارلثاالمامايفتأطىرالولههاهروالدثاب

لجوابلعرجوهراشارةسمباصنهاقولممصثصرسنقشممعىاهانلىلشهإعهتفادممن
فةةسلثسهررمضانمنينسالعههإالحرالحادىمءجمعهامنوقرخعفا

مهالمنحهخأناجنسآلهعئهعصوههـنحكلدثبم

العهـسهدأبللعالمةوهوشرخالمريدبلغةصلروقالجوهرالغر
آلمسياةوالدهارجوزةعلى4ولرشةاهىأواثالقفىدالموالصاليوتصدنجمصطفىالفتو3
االحلىسابعوهكادةغتءادقبقدمجلدفىهلمزوهالباالمتقالمةإلريدبلعة



لمسحسىسعلعالةت

لولنىخركطمىة
يان

المهمالهـءثوهالحا

للىأمضافىمبهعراااالمحالميلقايعتأإلشةمحماالمجبوشألإليممطعبدنلداصابأمحمدلكطكنامرالدالمعلى
أسلقالوهولشيئيسسهدشامصدالحنفىئخةهلتإلمنولممهالموودركأأ

جمهاهاكالتتلقااتجيرثالمومالفاعلىهعالنفوستأليفهالمفصودمنبلتىااهز
ممبزالوذكرصيالعقمنمهاعدهونحعورةلذابقاكأرغبقمكايعكندحلمولهواتقاوهما

دىطبقمجلدقفىمغيرههموفألموتأقسههكنالمظالشاممنثحعوا
م535نح6الاتخاجنس

محمالبخالعزببنلىعدبنبهقالعاؤشاالمامتأليفالجب
جمبعىتكبهاعناالمورالتىكجعلى11ذانحتكبمسشةالمتوفىاالندلسىالطا

م35فىح66انخاجنسعادىبقلملدممقفتعالىاللهمحب

عبدالقاثويخالعالمقالهئتأيورداككرينجمقالذكرين
المعترفعلىاعزاضذكرفيوهوقيلثالثحهصرالقرنجامنعيااالربلىالدينيىا
فئتأنيغهبتدأواأبرانةمتدمقربىعلىصرتبيةالتوىبدججوأمابمكفملقراموالصوفيةا

55أا2اهـه



يهيرندبخانةامنفهرلست

ووةعيرصرجبالسادسربعاهإتآليفميرممنوفرغسشهآولىادمحاصح

صقابلتهعايايدالمؤأمنهاخطحزخرصافىيهتوبىعالمصلراتالثقرس
يةاصكاااظرمهسسنح56النخجمحماععرفتكهص

روبعبدأحمدبنأبرالعباساهالمةوهوااللهطاءابنحدكمإ
بشطوطعادىبقلمادلمحلسهنةساتوفىندريبمالئمالمبخكطاهلريمس

وىلثصرقااوعبادبئاثرسمنصقولةثروقفةكاتبوعلجهاتمييماتكثيرةكابمخرهاعتفه
الثمرقاوشرحانظرإم35مددع6خاناجنساسغير

ضمنررالجوهريهدوااالثالسوةأنحةالعليههالمواامدوكطوغيثاحمدعبادةيئلشلمسضرح

ؤكرعصمنجموعةوشوحأم6نمزآضمنمجوعة4والهداملمثئجموعة
ياإالمنكتاتجياثرثافىلاهعطبالاابكلبرلئيىعبداكظعادخبقلمإمنىأخرنحة
35361نحم66شساأجنثهمهةسصولىاادئحغايةءلمرثا

باوةاسالعثسييرحيىبنعليالحسنأبأحمدبنسيدىولثح
نةثمهـمهاألجطدشأناحشربونواالثافىميعساظإلمتونحيومهـءاالموودسينى

3أنخبمانسةااسشوفبمطبعةحروفطبعنحة

رنسحرلساتجة

رنلسلساحرىت

دردسلسالهصى

دننسلسابفهخرى

لطالحاموكطجملىديمحيى
دحملعبدثمحنطىءمجلدةوو

نسسسضلصحيةتك

سكلءلعألمهوءموص



ولاالنصوفكلم

دىاالحدثامنبتبممكاافكلكتاشليوالتحااالبدوىعلىأخرىكالسابقبطة

135نع6هخاناخنسآالمحلسسىالثاني

ميلديهنكلعالمتطاالمازالكنيومغاتيمالىموفىحل
بقسطنطينيةالهوفىسنةجمصنفئالموودالمشيورركمالباكرىامحمدبصعيابن
كرألمجخمحتعراعلىوهيثرحالنصارىلمجاىأأبارعندمنىودفىةلس
كىغنراقيةكمقاالوالحاتمموداأنثألفاشةالمهلىمحماللسهروردىابن

نسهـتعليثبقلمقفكلشالثهرحهفااهمنتأانشارح
65الاشسمانخج

أالعالمةامالماجميهـالمحبوالىليغيقالمضهلفىالقلوبثعيأل
اةةالمتعنااالشعرىألسفىامواالمرمىكلىصينالحدبنخادالدين

اتعلمهاالشارحعلىحفياالتىاقلبوالتصوفالوموضاغقوضصنوقسمنمقعمةعلىرق

ويليهامحلىمحمدبنبنابراهمبنينالىمحبخطعادىبقلمجلدزخةبهااهملوإ
635نح6انخاجنسافيالجماشواالسالمالعزالىرسا

وبالسينبخطورمشبخطورخانليالعألمقفئىتالقلوبيثحيا
اللزكيالمعتبرقالمتعلقةاحمياباباجمععمنسععقرتسعينالقرشالعاشررتبمكلىجمامن
ايفتأمننشافيفرغاياتالحاديشوحواآلياتأمنستشهاليردفيماولترهيبراوا
االثشيخاثامنومكتابتككتعإمحةبغمجلدإصقنسصشتادرنهبلدة
69النعم3ولانخاجؤساغرشلطاشهر

المعمقةاهنلثصها

لعالمقأبتألمجعاالدقانقهأساليبلمافيممنلحقائقاخالصة

علىرتبهصصضالمتعفىياليأفاراالحسنأبىخعدبخامحدبنمادالدينالقاسم
ثعارالوالحيكهواكلبرالثثاالالرالالخباروااعمنهاطرفامئفىوأوردباباخمسبن

بنعيأبجمربنحمربنبطعادشابقعلرنحةنهمصثفىمشهوك
شهررمضانمنينلعثصرواالرابعبعا1راإتابتهاعشميقيومفهلكممنصورابى

61أالح933انخاجانسنحبانةس

بنلىالعالمةتألياووكمفصوصثروكالنمف
شنةشاثمواافمدىالكوكنىلمهياىابنعحسيننمقربابنأحمدابنعلىأحصربن

م2أنخاجنسجمهامشهاجمهداتدىطلمبمجللىفىفسة
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ه6ألعشم

فثدديريهفهرشتنمنمم

لمأللمهملىاصهالدال

رسايفىوسردتعزجمالصرفىكرمنفىلدررالسرأنلفى
لصوفىااصنحلطةمحلىموالكللحعىالعرلمجامحمدبئالديندبرلمجىاالالشبيانحال
الحادكسكئصرمنالههالياهنهايومغفوبرخراصطعادىبقمجلفىة
65361عنع96انخاجنسشنةالتافىرببع

لعالمةتأياالخواصسييكلىنتاوعلىرالغماصد

هشالوتمنفيهانبفجميةشإلمعوثأحمدالشعرإفىماوهابهبنعبيئا
نحجلدصةنهةرجبعابعتأليفافىغتبعضهامنىءكورمثرجماعناذ

م045نحالمانخاجنسلنةةاهةبهطبعتهحروفطبع

ئىمعدبنأحمدبنالعباسأثميئالآليفالدرالمنظوم
مابشفورفصليأصمولعثمؤعليرتبه4شللموفىالفليثىىاالندل

مجلدفىةلتابعوكيرهمبقرااأماتبعهبرطىالئمكلليصهسلماصلىالنبىكوممن
353ولشالانخاجنهمىاخرمدسلةطألبقم

االمامقأليفياأوومعافىفيهدالمجلللكاوااينهثالدالاكعلى
بلطيفترتهبندعاالمحللئمالذىأولهلصقلىاانجكدبنحمبدكادالدينحكبدالىحمنلعالمةا

عارولمحدهـحتئفدمجددةانيثهوحدعلىقطرالمحقؤالمبزاتحادلبهاختراعمن
353الش6انخاجنس

العالمةتأليفأسالطرتحالعرفانسلوكعلىبدالمردليل
يغهتأفهـهمنيلتافةلىالتوفىالمرصفىبخخليلعلىسيدىسبطالحسنىلسهيعيهيى

االخانجنسعادىبقلمةةطسالغردشهررتاسعفى
353نع

لمعمةصنحالذاال

العزالىمحنتعرإحياوئافءلىاولنحعلمذخيرقالمنتهىجم
تسمثاررفىزءانرارالمعروفللهاعبدبناللهعبدبنمحشبنجااللدينتأديف
ال2مهعمهغاناجشىتجكادصهـكللىنسفة

ثى5لراصنحا



لقرشالحادى1عيماألحلىالمنافقيهأوصواعقراحقالصالحين

دنكلدنستاثةتأنيغهامنفرخوضولوخواتمأدوابكايخةضلىرزبخاك
69نسعانخاجنسكتاتجئتانةتخهطدىبقلم

العالصةتأليفواالورادالطريلمواتشةيهفىالفوادربيع

الستايفلييمتاكهأحهآستوفى11اشافىاالثصرقاابراهيمبنجازىبا
آلسشرجمعرثطبدتخةشنةاقيمشمنشسهرعفرالخيرثالث

ههفىشس68خأناجصص

رسالةوسبوبلمح81ذكىاصعسافىاخميوباوحولىالقلوبرلجيح
عزلعهثراألولءاقاييهالثالثاهمنفرغلسابرعالقرشادجماصوالحفضيالذ

اجنسعادثبقماقمبنمالذصلبغفيتعلقويليمهاننبيهصه
3761ولشء3ااءط

العالمةتائيبالجاللةبهباااالتجدفىبالمحالةردالمتوقف

غعره7اجارىالمتوشفىمحنهالمرلؤسللىلىاعرحهالديندمأحمدبنمحدبن

رولطثضاحثعشررةدسطفىةكتاةكطدعهـبقلمقدمجلالأنشض
م086نع3امانخاننسرىالىابهنابراهيمحدالجويلىصئط

المثيئاحالهةاتألعفالدينردتدحطالمنقصعلىإلردالمتين
مرداتاحمماسعلىردلمحهزاعئالمهوفىأسشالمولودالنابلسىعبدالغنى

األولىجماثغزشهرفىتأليهمنتمفرغعبارامشكلالعرلمجرمرالديخبنمحيىعلى
جمادىمنينوالعئصرتابقدالسابعكتعادىبشلفمجلدنتيأش
15الشمخاناجنسآشاآلخر

6ال5نعالمخاناجاعادىمجمأضصثلدنسة

القاسمأبقطبالصوفيةاالمامتأليفالقشميريةألوسالة11
لمحشهرلمووااشافىاييلقشيرصاابخكولطالةالمدثبنعبدهوازشبهبهبنالكرعبدا
نةسث6خراعلهعالدحلكلثمرربيداالحقيىميالمتوفىسمنةاالولربيع
عادثبقلمفامجلدةشةأوائلئألينهائهنشابررفرغجمديش
3453شال5انخجه1نسسشصاالولمكتابقربيتمت

ونتاغإاليكرإللةاأحكلمإإنظر



بيىلخداأنهلكهعتامفه

دلسحرىحملسابقةة

لتابةحرغتدسعلةىلهمشة
سىلمجماالمحدعهياللتهمحط
خرسافمحلدلحرىصذ

55نع

ششعبانمالربعطبسا
االال53ءش33ال3ن

عهآسىاالولىجادثسغلعةاكتابقتيغتنبئبقدملددناخرىمزةن
76س03أتخاجنهس

بهامشاشإةارافقعثمالشعبالهثعيئجمطبعةهـحرلمحثطبعأخرىةنه
632خاناجنسلرعكلبهـااالزيازصاالساللثيئثرحمنتقرهـات

م64انع

مم64مع9الالاتخاجنسأخرىكالسابقةزةل
رممطسىلمحعالمتوفىإلعربمحمدنجلدينالمحيىيةاالحلىرلحلة

غتعادىصلمبهجملدفىةلقىوجرمعهفقااوضعرفةصرارالتوحيدأعرفةثط
انلطيبيوسينفىمبخطآةءارمضارمنسعالظهالخيسللتابة
6361النعم17انخاجنس

ابمافسلعادممطابقلىلدالبالعرلمجانطؤلةثرس

لهماألئقتأمهالثهوابوكمحيىمجاألىداالااألماماإليخيتأثتإثباتهاوالوجدإألمحولمثيا
م155ع3خاناجنسدخطبفلملدتنشت

آإلمتوفىالموودة4االبيوىيليكللىسندسعلىتشتملثرسالئهـ

افهصلىلنبىاأمسلرقكوفضيالخواكالفاتخقثىاالأيضاعلىونشلىآطعهال
آا4ةاهفهاتأمنلورفرغاجومحطالمذاعلىسيدفايتألرووفضيالذوسلمعلي

3اله7اخانبمانسعادطألبقلىمجللىفىةل



05النصوفأع

9منخأاجنسىالمولفتحبلديمأبغةاللقاشماحبالجومرقتالمزة
1الءش

اولهاباببابابعمخئهرأرعلىشتهلأصوفية6دابهافىرسلة
13أنخاجفىمادىبغمجلقثقاالرادةخرهاباباتوحيرواا

منع

عمدبهحسينربنسالدتنبهاهإلمةالوجوبانحوحدةلةر
اورجهمؤىلثالئبيهاءاالرجمايومالثمسببعلبئكلندنحروبدالموالصمدالعاملى

دفنههبلقطوسالىفياشوفملبأاسفلشوالفمالثافحثصربنالمتوفىصضسه
361المنحم38خاناجنستعليقابقلمنسفقمكلدبهانور

االمحلىالمالالشاذلىبخمحمدرفالسيعمعلىالتصوففىرسالة

عادمحةقجلالثبقلمنسعخةشالمحةذثوضقبالىالمتوشبزلهبالقاهرةشم
6ال4الشأمانخاجنحا

دصهـطالبقلمكؤرنحكلدالمذهألمةاأتصوأضءيخاثرسالفهـ
6ال9شاانخاجنس

ةالطريققالنقشبنديةتعالمحاللهلىلهفيقاالالبففىثرسايهـ
361ال4شمول5انخاجنسطدىبقلملصرشى

ةةباثهونلعوعدبالللينلمحالتوقيعاشلمحيىرسالة

مول6انخاجلمحسسئنةاكتابةكتنممههـبفلملدإةثم
311ال5ش

سهلدبهطبنبكلوىلللسيدففالتصوفنبذقمنفىثرسايهـ
بهامشياتقييداتشعهآبعقبوالقطبصيوفشهمولمحالدويلفالعلوى

م326613اشاجنس

مألنقمنهانحفممعمقامحلىألفلثاامالقهأولهالتصوفافى4الةثر
نسعادممطتجلمرخقفجلداطغاليقظةإلتاقهممالبالعثصرقفمااالقساممن
3601الولشم98انخج

مقدمةيدمرتبقكللىلتالىقاالموصالتنبئهلتعلىمشتملةلةثيعا
اجنعىذثبقلمقفعلدمؤلفهامفافنة4وأربعصاصدوضاكصغ

8361شسم9مغن

منمتضلؤاماالعلىاااجملمأواهالتصوفاق



أللاليوكءاثلهحالمفىفهر

ااجنس4خمثكتكتابةههـنمبلمتثنجلدأوكيرهاالغتهات
361ول6شسم39نخ

وىاومحودبخكالاودبندلثصالمقاالتصيفىالةأر
بهاعادىتجلممجلمددنممصقمؤمقامقرتباعلىشنةثموفىاحماقها

461مهنع3انخأجخروآنس

اوراالأ6ديةثمبمقيمة3أامراالإلبطرءأشلفاالسععاتاأكتشثمادىبن
انةفىشنةاثعوفىالشعرافىلسيدشاعبداوهاباكةسا

أموالضخاوانجدسدصكذبلىفالالوقصلىمحإلةاصوفيقوادعواسههباأحمااعة
41شووجمطبعشرفحروفطبعةالفألحةبابالصناعوارالعقوومن

181امشمههشضااجنس

303م4ع493انخاجشأخرىكالسابتة4ذم
لثعكثصرأحاسفبهاعنلثاللقرشا5جماباشاهنهبمبراغرسالة

عادىبقلمقفجلدالذكرحاقفى8لغنااوالتواجدواارقصثعأنفىليهارغؤال
اجنستشلةاآلخؤجمادىمنالعثيرينالئالاشالئاايوتابه3غ

361ش651ىح

بأعوانهالفضائلؤوتشبيهفىاألعطشبهكتشبيهفىرسلل 53مأنخأجنسعادكطبقمكمجلدتفىادألمجالمعالمحال 69مثم

لمحشراللمترفىبرلةالقارىبسلطاشامنالعلىللعالمةرسالة
بالحلىلالقائلنعلىالفصوكثكتابهالتردفىبخينالىالعارفيمعلىردبهاشلنهأ
دىطبقلمقفجلدوأفعالهمصتقالوحفرمنيعاطأقهاذوأبطلواالتحللى

ااجنسشلههآنتبانثافىفىكابةغبمحمدالتيتألىعلىبخط
55361نحم6نخ

أحمدودبنعربنالمثجتأيفىالحجريشارومنالنميمرثية
تاافاعموااروأالخةااالخبارامجميعالهصمجةفيهاعلىزادهتىكلمباغالشييررو
تلهوين11شراحبمهنعآلممقصدمايتعلكلوأوردفىدخسقهقاورتبهاعلى
هابومموفوغةسالعاثرمناالربعاايفهايومتأأفىبتدوكرهماواوالعينى

ومحالةولةمجدفيبقلمقفبلدالئالمحستآبجعرعمصرمنرابيمالسبتا
تهنشداخةلةفيغىمحدعدبننحطوسافهىبا



كمالتصوف

م35ش

ال

تعالمتاماتننهالمذكورباكتاصاللمعاماالمحخصليةرطا

المتوفىعلالمنبطرقالمحاعيىأسدافيلحرثلتماادأباالمامفتألىالمسالىعفياليف
وقإلضحىكتابةغتحمزيدبئمحمدبخالموبئثطبقلملدممجةنمصةسث
53هنعول2خاناجسدلملئنةاالدىجمطعثمشثامن

المتوفىالعرببنللدينمحيىيالعالمةتأاالقدمعثزدح
ةثاععرجمرلمجعجلدقنةأيفمتجصنتأفرغشحة

3553ش58خاناجنس

مؤاالدببمألمةاااالمامايأفيوالبرالزاوضالزاهو11
وميمخفامنجصيروهثتلبهاالثاالقونامظهصنطاابنباالشهيرلخلبابن
ثألثقفىوفمازرالتستقعىحعىأزراللطريققؤاأهلنظاميققوطرفامناأهل

3اجنسينهحيرغهـهئعبانسمابععةهتهشلهاللأؤااطثمجلدات
6الهش3منخ

انحمداوهاوهوضرحالطريغلمحكلمثالروضالنشتأ
اذلىلمئالصعفىلحنقااعليبخحسئبنحدالدينكسسيدىنعارقينظينهفطباتأليف

سبهالؤمهـعادلمرجلدمةشعضاقىلىةشئادود
م845شس8خانج

رومنأيخابنلحسابئجفرصاملألمةاايفتأرويئروفقالمر

مورقينالقهموأحمالههرأطريقهمءالموفيقوأحكلمم3دابفىبالبردانياروهنا
م055شح8مانخاجنسهـثيطثتلمكلد

أفتوالمولوطيالههقأكأزادالدافيلىيامفثلدلسيادثر يبمهـالعاليتأتطا
نسعادصا3بلمجملدصقثتةةفاريخمالمحرموالعثاوابعثمانيرم

3هالالنعخانج

مالملسيناحرف

دبنصدبخنباهمالقاأبئيممنلصوفيةااسأنىلسرا
دسمهـطببلملمحكلدأةسئصةؤيللئنةمهالمتوحاالخزازالقواريرشانيالا

61م67ش8ألانخاجتهيى



يهئهخييوتللنهعأللةقهرشثمول

الظاهرأسالمةاتأليفثؤيهظيداماتباعفىالدارينسعادة
لثالثالقرنابهاهالمبولمحقطعامنألباوطناالصغالىالنقشبهدىثالخابكللىلجاار

ريدالعنلسابعلطااتبييضافىألخالقاعدممباضقكلىءجوزةاعنصرو

اجفحاالساقزىمحمطثلعادئبخدمقصلمدلنةشمرجب
م955شس19نخ

ؤلمنظمملطريقةمسكيةوكالثسألرحيقيةيافىوثسلسلقسلسلية
اكنعىوالعيولحىااالثنيننظمهالوممنفرخلطندئفىانجمحمدنجسالمعشيئالعروسية
ندسلسلمحثفةعطبقشرفطبعصوثةسندنةاألولىجمادكط

ممصمنع3ألانج

مم4ممشءال5انضانسوىكالسابهاءمن

جمالايفسداالهمامتأانالعرذوىبماروععءاناأللوثس
شفردالمواالصدالجوزىبابنروفبعانجبهطكللىبداوحمنالفرأبىالدين

اكباهذافىببغدادجمعسثنهاالشررمفالجمعةثاليلةالمهفىشفأو
نسبهاخرمهـعادلمبقنحجلدأة3يألمهماالوايامراكهادمحاسنمن
469شس223انخج

وااللباسالبيعةعطايدرالذتلقينتيبقىقالمجيداور

يومشالمهوالمدلمحالدماالحسيئينسالسيأحمرنجمحمدبخايتأالتوحاهلصسالسلا
عادسابقلمقفكللدةقبرالسيدثرقىبالبقيعالمدفونصلتأاإلثنينآخر

اداالجمادىقايمنبالسبلعشرمفاحشيقيومفرغاالبشيهـىالعاضىمحمودبهطكللىبخط

مهالهش8انخضانسمطنلتل

البوفىعدأحمدبناملألمةاأيفتألالمحثرمفوسواثالنمسوالمج
جلىؤةالحسئاللهأكطرخوأصفىعثهـرقفصولرتبحلىشعةاثعلى

مههلتبمخاناجنسدىطبقلم
للدممالمكعالمتوصاثدرتفيهاااللؤارالقدسيهساطع

ألواببهاصسدرتلتىااالجمياتفيهجمعوهوكابلهمكللمترقىاالشرأعبدللوهاب
بعاساجمعهمنلديخفرغيلغتهحاشكبااحبباشارئنلميعقعنكوركبالمز11
المؤلفخطهنمنقولةىعادبضمدأفةسصنةجبهرينلعثصروا
6ال15ش33انخبماحما

تهجلىهسخموفاافيوهوكابالدالموكالسيروالسلوكجمأ



فائص

يهالمسلثومايحشاجيواأالساوآحراللسلوكابرديفعةبيخوضاغةبىابآوعثصرةمقدمة

اجنسنغبقلمقفكلديقاالىولواوالطزقفقالحالسا

نسأحمدمصباححسنبكظعلدىثبتلمالكئثائذكورىمص8ضالأخمة
م655شكلولول3انبم

ياسال

كأللىمحراليثيىصز

لسسءقجمطععةفصطهمعةت

محمهاهالمحمالبنحمدأصتاالسالعالهماماتآيفليتيننجزآ

لدنحذلاالشيالخلقإأسرارمبادىفيهاعلىتكمسئخةوفىاالغزالى
أ2االح31انخاجنسعادلمجهـثلم

العربىبنالدينىتأيالعالمالمنتعنوننعنلمجونضوشا

ع565شأألانخاجنثاعادىبقلمقفهبهلد
ااجنسسئخةاكابةتمتتجلمكليقاممتاجالمذكورأخرممطمنضة
5361مخكلع56ن

بالشيئاشهرثلتىايةالدرالصامااعلى6لثوذمحمماآبثثرج
فرشيرخلفنيامألثهانيةلثصرحاهاايتأهنفرغوربرىالسهربخيباابالمام

بخطعادىبقلمغفكلدنملهعالمغرسموالمحاسلطانبرسمؤألاتاا
وييهـاكلمنةاسهعضمنصسفرالرابعمنهافىالجوادفرخبنجمحمدبخملىكدبئ
3653شع59انخأجفسالممكوراالدريسبةالحماه

تائةعلىاالزهرىيدالئصرلؤبطكمدالمجشالغافلاثرح
نهسبالدايومالمتوفىدؤأثماالسعيدأحمدعربآلوماالملىكالمحملكلسلوك

يخمرمضانلعثصروابعليلفالصاثرحتأليهفاغمنفررثالشوشوشسنةامني
3امشهاثرسيههامصطاكندىدعطهعقعالوفصطهعمةآ4ء



يهـللىيواهالنثمن4

باهالموودمحدلجااأحمالبنوحمنالريخكلبدمقدؤرالاشرحكأ
هناايخألعرعفرغاالفصوكالفيخلىطئثجهراهالمتوفىخراساقإقممبلتأمن

كربخحوبشطعادىتجلمشجلدةنمهشسضاالولىجمادىنحرةالثصرح
شعبانيخمنرلعثوادسلساالخيابوالمفايطرفرخبالشولشهيراجنابكودبخكلبدا

86اشام3انخاجنسلنةلصي

ععهااسالثموضراشانثلسهعبدااعيفماتأمنخممكندرىالحشبابنحكمءلى
39خاناجنسظنةسجمرجمعرطبععبخلدة
م065نح

محمودبنالمنيئتشحثمالمذكورعلىقالثرقالالسألشرح
صبهوارثاهاباودفنشلنةاالمحرماثاةالمتوفىدورافىكيالىيزيالكرمحمدبن

الحءبعااالرييوملثمرفااالعالمةللثصرهذاتأليفمحمنفبرىالبكلسيدصمصطئ
ليساطكابقيوصكادىبقلمقكلدمروينةارمضانزتيلهتقيتعث
م65الش91أنخاجنسلنةسذصالقعدةثا

محديؤمإلأخجمرلقوذفرضبئهومحهالمتوفىدثوآلىأيمإلطرلشهرآإاااشالط
ةنيةالمنلبرسةباباقسطنطيثيةةلحضرمضاطعثصرالحادثالخميهى

0163ش31انخاجنسعادىبقممجالفى

يباالدعكباللهبعلىسيانالدينلعالمقخيفاثرحة
اللهأدوعبدأغاففرمحرهعاالمةامواففعلىضسالمنوفىاظممافاالصوفى

عادىالبقلمفقنامجاللمختوفىاكالنفرىالحسنمحدبكلبدالجباربن
درم36سس53خاناجنس

ألفهاالتىالهسيهأمرارالنقطةثطالقدسيةارسالةعلىصرح
تألمذتهلبضالئصرحوهذائهنةاوومحدالهمدافابخشهابدالدفيعلىالمثيئ

6ال62ع3ولخاناجنسخليئاتلمصقدمجال
نهشالمتوفىابضىاألالمقكبمالتعأفنالىثرح

فاعثرأصالاالثرحقذثلىلحكمفصوكاكلىوهوشرمأبمبقينيمبعلرجوع
م5انخاجنستعليقصلمممتفجدبالثقتفههمات

6أل5مش



15التصوفعلم

البعلىعبدالباقىبنالدينءبهابنليلطيفالعالمقكلبماثرحمم

الشافىيهبمفصوصبهاعقوهوقاضبفلبءايىبالهائحالمتوفىالمعروفلحنفى
ةئخهآلىشعبانرمنعثبعراايغماياقالخيعاتأالمذكورمنالشارحقرخلعهـهي

دثخحر2غتكابقغطبكلىحسينصحنطالولوهىامنبهاخرمتعليقبقلممجلدث
63انخاجفسقالمولىنقلهامنأشثالالاديمآلصغ

منبسايسداطيفابخحدرلقادلشيئعبداالالهةاثرح

المتوفىلىكوزافىاررالكردىمحمدبخيهتشيئحموداحثمصلىعثمراالثاعالماترن
ثافزجبالثالثاومالئرحهذامنتأليفورالمزالشارحفوخآشا

16أنخاجنساخرمعلدىبتلمتفجلدههآس
مهولءن

المتوفىلقيصرىدبهنكوثاليلحالسقدموصالعلىشزح

االحديرآكتكابهأحمداالنترللحاجابخطنسبقميدشجنجممشةاشتال
6361خحم06خاناجنهىآئخمرجباثاموالعئصرا

علىالقرشالتاسعثمحمسرالقسترمحطمنعالهالعالمقلشرح

وىلهراالنصارشااععيعلمحمدبخالثمبناالسالككلبدائيئقللعالينسعراالمجمنافلغ
لثطاكفىالثصرحتألمجدهذارمنلوالشلوعالمذفرغفيسعمونحالمعوالحنبلىا

صس



اصررويويهتخانهشارنمن8

بعاالمتوفىةسعالمولودمبهطابراالجيلىاالكريمشمضهالاالعالمتصنيفاالسنية
ااجنطىآةلكابةإلكتشبعلمثجلرأقة

85361نحاالمنخ

الطمجمنكابعلىشلنهآالتوفىاامارىامالعلىثرح
تمومعماهفىاوهذاقلحتاالبلىهلمنبكمحوليئمخهعراالحياماللثالحلمزين

شلصهأأوائلرجبهنشىكالخهالشركهناتأليمنالغارحفرععيهنالعلم
الهافىاالشينيومكتكابةاررسينىجأللبخطعادىبتلمينحجللىة

مالالهعن01نخمبمانسشيتذمحالمجةلعثمركنمن21
اجنهيىشدانةغثكابةعادىبغدمجافىمنهأحرىة
مالهنح011نخ

61ال05ش3امانخاجنسدىطبقلملدثأخرصعنمهةن
نقلتصةنقلهامننوفىعرإلتبئهىبهاخروعادمحهـثبقلمأضصممميكلدةنس
اال3اولشسم4خاناجنسالمؤلفةمن

أيوهكأبةغتأحصرالملطهطربنألمجبخطعادىبعكللدصمنهأضة
المانخاجننملنةةدإالجمادىمنوالعثصرينالثامنالخيس

6ال55ش

نمانسةسمهآالمحرمفىتمتكأبةعادصابتلممنهأخرئة
6ال65نخ83نخ

اجشستاخةلهمالمولفاثابخطممتوسعلييامحهـهبقلممنأخرىنحةنى
6الالهشسأمغن

6الهنع2خلتااجتسعادىبقلمأحرمحمنهنسزقي
دودفىلمتوفىالمحاكأامحمبخاعلودبنالديئمؤهرح

ةكليهاوحثرمنهواليالثصرحرلمجرهفالغصوكالبخمااصشضل
عثصرلشعبانسابعالثالتاهمهخهافرغبخسلطاششاحسيئمجظعادىبقلمنحكلد

61سهشمأهاقخاجنسلهئمنة

االسالمدراواعظلمجماالماملالسالمدالإالسالممر
مهووشثهالمتوىسلفةووداالحنقالماكزادروفأأدمحمد
ابرلهبمبخطعادىبتملنعلالنةفصالأحيوستينلثيهرالغوائرتبحلىنفيممر
نسشلمحالقعدةذىهنعثمرالطقالثامنةافىكةتهتلجذكراالقساافي



سالتصوف

11الجنانيوهفانكلثعداالناانظرم165شح31خانح
لجعةالومىابتهاوقتمنكانئنىخمحودبنبطعقبلمتعلممقأخرصمنه

م65ش89خاناجعىشلطاأوائيرجبمن

الحرممنوالعثصرالثألتامالثاثكابقييمغتعادىالبتلمنحجلدأشمممنهلمهزة
4المشممانخاجنسشلف

6أنخاجنسبهامشهاتيضداتهـعادثقلممفأخرة
69نع

سانلمؤلفمكلىبههقيااوحدائققائغالىاشقا

هـطديقلممجلدفىةممباعبدماأصلكلىالذددفهأوأماالتصوفقائقمغ
361االنح83مخاناجنس

الضتغيروهوكأبالعوارفولطائفالمعارفالضى
مغايرلساكأخطدجربيمخط11هنهذااورققاالولىحمسقوعثصريخفصالعلىميت

عادىملمقفكلدفتالمتوفىبئأحمماانهبظاهرهابيهتوبال
اشمترساناثابتهايههالمدثافرغمنالحسينىعبداوحمنبعلىبظ
6ال35ش3انخاجنس

لميملىاصلداحرشا

اشيئمحماياقألاوقصقالمتزهفةالمتصوفةعلىعققالمحرقةثالط
اضمؤتناكمنتأليعهاوفتكثمرفردلحاالقرنااعالهمنالديخالحنفىصسهـقأحملىأبابن
عبالبخطعادىتجلمثسكلدمتيفعا5لنهاآلخرعيرربهعالجعقاسىيى

886نحانغاجنسشنةالمؤلفخطاقادرفقلهامن

المتثههلاتأليفالناورسعيقهـبفوالمللهامؤسيةا
ذشواالمويلىثنامحطباللمعروفاهباألمجاحملىبنوسعبدالقدبنعلىحمدبنأالدين
عاثثطبقلمنطثلدممنالمنؤرهبالمدينةالمجفشئتذىئافىالمتوفىةة
أجنسالصاوىزاروبئأحمدبهبخطةلنةالمحيمصىعنفىغىكابة

361الهشحالمنخ

لسةلسهاكتكأيةعلدىبقلمجلدأباللمذكورالأخركطمنة
36361نحم67خانج

كلىبنؤحمناكبيدلغراالماكإلالمتأتأيفيانالطرايدمم



ةيويللىنامالكهثمن4

ليلةالتوفىاخلثهسىأوشنهالمولودالصذينىةالجوزمدالمعروهبابنابن
قيدفيهوالمهاعظالتصوادوهوكابمبغدقتسرمفانالنحكثصرالجعة

01انخاجنسبقيكادىكمجيلدقةليالينسخالربالبالما
61لط

هبمةالضاداحر

لعتوقافالىصبهافىانجحسنقالشيئاتأنيلقلوباضهيا
ىببإلوفلمعرابيرعلىدمحمدبنإاالغلوبجالهعلىحعثصروهوشلحاثلقرنماامنعال
السبتيوالثصرحهزامنتبهيفىاشارافرغةهـاالولىجمادىفىاثهد

فرغبهئكلىيونمسعماتعليقبقلمكلةةخمالمنلعثمرا
001خاناجنسءةافىجةذىمنعثصراندطصسفىبتهامنقي
م865نع

فةالمهمثحرمحالطا

الالمقالمئميئاماالتألهفأبياتمابالعرلمجهـعلىثالطرازللذهبى
اآلخرةجمادىفىالمتوفىةةالمولودافللوفىبهالديئمحدصأحمدبنمحدبنيقىساأ

م965ش101انخاجساعادصةقلمفدمجلدشعض
محمدبنالعالمةاالمامايتأاالحمديقهـوالهعميرةلمحديةالطريققاأ

بأبصأبوابثالثةركبياعلطالشة18سصداالشاجمادىاثيوفىنيرالشهيربرعلى
ةةسعبانعثصرمنالسابعاالربعايفهاليآتأقصولوفههمنتألمشتملعلى
هـسصههآالولاعترزبةكثاتمتهتابهاتقييرقمتعليقنسعقفكلد

مالهانعمانخاجنسالنوويةربعحديثااولليهاه

وسياالالحمديةعوااممردقوشحيقوالحبراإنطرا
ماالهشامخاناجنسلسلحللتلتابةغتاخرصضهنهمة

أشضاالقعدةرذىكثثاميسنلىكئاتجومتهتعادىثبقلماصعمتهة
مالهمشس31انغاجنس

صرحلمحأولهارسالةفىلحمبدكطاحسنبخطإلممحألةذغبقلمتأضممطمنهأ
نهبأيضابامحالةخبقلمالمصائجثكللىافااعلىشرحمنورلحسنىامافنأصا
مالهمشس501انخضازسا

سكأةكمرمضانلعثصروالثاابمفىيهتلبةتهتعادىبقلمأأخرصمنهة



هـ5صوفالخمم

اجفمىلمحالسواكوالخانيةعتخااالاهاقىاحالصغرتانأثدهارساو
3الهلظح601نخ

بهامشهاتقييداتكهكلةةسستانهباجمرثبعنكلدأخرصعنهة
371ولشس603خاناجنس

بهامثهاآميلههالثابقتمتحهيننجيلابخطتعليقثلقلممنهأخعىة
اال3منعمم5خاناجنستقيبدات

بانبخثمحملىئحطدىطبقلملمخنةسنحعبانكتكتابةكالسابقةة
اال44ألعن3الانخاجنس

سيرجملتهاالشسيرمنخرهانقولمتعلدميبخواكايامشهاتقييدعادىثبقلمأخرىة
الهـ82نع3مانخاجنسسوربس

سئعهامرجبيئىواالسابعكتابغتحمعادىأضىنممضه
اال844نع3أمانخاجثس

شوالفىتابةبهكؤتحسنعطبهاتقييالتكثيرتعلبقثبغأخرىة
اال05شم03أنخاجنسشك

م13خانجنساتتقيعلبهامشعهاعادصابشلمأضىة
اال102شس

االه35نحصصمانخاجنسعادىبتلمأخرىة
المثيئيالماالعالمقاأيتأالغيوبلالالخفموحؤالقلوبةطها

شالموودالشافىينىإلديروفميرعالمعرلداسعيدبخكهدبنأحملىبنكتلعزاعبد
ومبهاضعادىلمشجللىةذيلسيئتأوشنةالمتولىأوشلمة

اضأنمبىشنةالقعدسالذىلتابققغتانسلأحمربنوممافي
مالهشساالنخ

88انخاجنسةلنهةببوألقهـووثنحقأخرى
م613الش

لمههدغااكيناثحر

العالمةتأنيفلنفسيهاسائسالدضكنالمسيهالقلىأئصالعر
ربيععشرثامناالثننليلةلعشابعداالمتوفىالصديقابثالدينكالبنالسيدمصطفى

واالتاسعالحااليئلةفيالعفماهتأليفهايخمنفرغبقالمجاصربترودقناثاقال



يهنييوفانمالحمنفيرسا9أ

ضربلسااميسىلخايلتابتيوكتهتعادىبقملدلعاخىمعفرسعئنةا
اجنسالحلبىالقادرىالعثافىبخصافىاللهفغبمنطشتمالمحرم
81ال8شس163نخ

لحارفادبخكللىبخكطيهلبايالعالمتألمجطاتألقلوباعلممم
نحجلدلةادببغإلسائنةاآلخزجماررىفلوشمنلشالمتوفىالمكلاظالو

مهانح311ضاناجنسبقلمعالهةإ
االكبرمحىللثيئالغربإالوليامركسلمحمعرفقختمثعنقاممغرب

االنسانمضاهاةفيحلىوكمةشصنفهشمنةالدينبخالعرلمجالمتوفى
عثصرمناساثعىااالربعاهكتابقيوبمغتعادعهـبقلممممجلدفففىاالطعقهايكلى

اوعاانظر95715نح12خاناجياآلخرشلتر
الىليع

الدينبخحسامعلىثيئااتأليفلالذمععانسلوكثنالعنواني
كلدةتعالىيفاتقربهالمحاللهالنساحمىطرفمسلوكرسالةلمتوهىباالثعير

شمهآالمحرملعثصريخعنالجعقالهالشوايومبةلتالمسيرصتهتأحمدابخططدىجمابقلم
مههأشاالانخاجنس

للهعبدامحمدبنخربنلعالمقألمجحفصاللألهامارفحوارها

أواضرجبفىردوردبسيرالموردىوالسيرلدينبشهاجالماتالصديتاتقاعونجمحمدبنا
اباذاوببغدادسئثرمانحمسقلالمتولىشنةشعباناألوانل

لدلهملسلوكيهرأعايتوأحوالصاسيرهاباباثقوستنتألعممثتى
منادبمانظرمأالهش111انخأجنسعادىبعلم

والا

منوالعثمرينالسابعاالححمعإئيومتهتعادىبقمرلوكلبمالمذ11أضعمة
مخاناجنجىالصريئعدبخمأحمدبخطةالمحرآش

6ال7نح

بخعلىمحمرعيمىأبلمحققالعالمةاالمامياجملاالخبلوعبون
نيدوبحألمنالساالنافعحقكذوفةاالحادياجلقمنفيهجحالندلسىااالشبيلىأحمدبنا
لحاللوالنهىالمهراوالمحيلىواايكاومالثصرعياتاخاجووااالسألمإئضىف
قفكلدباباخسقوسمعينرتبحلىوباالدأمثاألعرلحاياتحغيرنلئمنلحرإوا

ثافىلابيعررابحالثالثألعتابقلوزادكتبنعمانيرمخلمىصصخطذيغبعلميا



9العلمالنصؤفعا

ع085شساااقخاجنسبمصرالقاهرهتش
379مسأنخأجنسعادمحهـبقلملمحكلدكالسإلقةه

لمعمتهـاالغنثحر

ونهمقبخحسنأحمأليالعالمةءياشالبصاض7دالسراشياتثكا
وسالكيهالمحقتهعلىالطريقالكبلطالبىلهالهعألهثاالمصرصمنعالمإقرشا
منفغمفامحهرأصولضلصوقىأبراسوفصولصرتبحلىباالخالكوالتصديق

نسدمحهـطكلبقلممجلدقفىثنهوالعثمريخمنشعبانالتافتأليشفى
مهش611خانج

لعالمقاباالماماتليفوجلعزلحقةاطربفأاطالبىلغنيةامم
تشالمودؤالجيالحسئاواهديحبندافنهبنسكببخمومىالقاداكلعبد

دمعرفةرعيةاآلدالمجالثفةمعكبعلى11هذافىببغالدتكمودفنةسالمتوفى
شفجلد3ةحزاخااللصالحينومعرفةوالعالماتباآلياتعزدجل2الصا

7803شس811انخاجذسشمطتببرإلقفصطهع

مهالشح111خاناجنسةمملساة

المثالعالمقاالماهالعطانيغالحكمبثصرحالعليةثخيشالمواهب
ارتبخعبادالنترىهبمبراابندنهعبدبنألمجثبنهمالبراهماأبىمحمدبنللهاأسعبال
أرلهشتارابحمرجبفىبفاسالمنوفىسخةالموودببلدهوندالمغرفي

أبمطبعقلوألقنىطبعصشافقجزاكطمقوالجأللباالحمعشالمنفرد

سشهأبالثصرقاومحلحعوفىرللوشالمشهواجمافبنالعالمقاحمبداللهبهامشهاثرح

اجنسلةعفبزتياقخلعنشواللثإلثالسبتيوعاهفمئتأفرخ
3الولش01نخ

نسشنهنةأيضابرالقطبمعكالمابهوربالمنأخرةمنحزثا
43أالش11انخج

امانخاجنسجمادىبقلمذكورنحبهلداكباطمنفأض
م4انع

ينوالعهموالثالخيسكاتجيممغتبلىرأحمدالدعوضىلعياأضىكالسابققبحظمشةف
اش31انخاجىندشدافةشعبابامن

امممعهاسيههأتجقأفندكعلبعقبىوفءعلهب3نأأخرمحبزةا



يهلولحدهإليجسةمنهـ

981شع653غن3بم01ثهيىثطإنئميرماالعالمةشرح
ا093نحمالهنخماجنسأخرىكلسابقةة

مام5شح683انخاجنصىمجلدكالسابققفىقأخرى
61303نح3الولقخماجنسكلدينأجرىةش

03امالح83نخمبمانسلسابقهأخرىكا
مخاناجنسللنةاسغىكابةعادشلهـبقدمنحبلدإممطأشة
6ال016شس

ااجنسةةااغلوصىعبداللهالحاجبخطمحهـفلمأفية
6ال6مشس94خن

هاشرحبهامثةةاغيريةبالمدمةهـحروثطبمحقأضعمنجزا
ام65منعفىالنخماجنممىاليرقاوى

ام365نصء8نجماجنثاالسابقةىكاأضنطفة
26013ش924خنماجئسأخرشاكلساقةنسشة
ام565نع05نخماجشبقةأصرىكالطة
ام665ش102نخماجشكالسابقةىأنممة
ماجنسةةطالمجنهبالمطعهغحرطبمععلسابضهأشىة
ام51شس6نخ

مام61ش164نخماجنسنسقأفيىكالساتجة

افااحرف

النظملمؤلفالحكمبفيطبثصرحالحاكملسامالضلوالهفاتحا
رفرمحنلكلهلثاالتئايهامنافارمىبالملقباالىبيوسفعلىبنقكبداللهلعالا

جمىمغتكابةلعادىبتلملمحكللىةهالصصبهاهالثعبمةالمثصرفةتأليفمبهكة
الغمرااللهسعالعبدبخطةمةاالعلدىجمطعثصرمنالخاهسألثنينا

6الشسام9انخأجنس

محداللهقفضللعالاايتأالبهائيةنحظريقالصوفيةالفتاوى

الثافىجودمنعاورفئاباباثالثقوشتننكبعلى11رتجهذاضوفىثأيولمجاابن
تعليقبقلمممعوبتهباشا2الىينتهعىلنمافلدرذؤنوالثالعالىاالباب5أد

553االمانخضنس



لتصوف

لقارىامحمدبخسلطامنالعلىايتأامماعاثصرالمماحافغ
االئمةونقهلوالسنهالىعبمناياذكوفيممايتعلقآاةفدشوالبهةالمتوفى

6ال36شس5نيماضانسعادصملمقدمجلدأنسأ
الدينهمالمحيىولهـاالشواشنجانثرحواالغالقالنماشفغأ

ةيىشربانيقوأوواراسعااوأشاربهكارهااللمثهرفقالمبهكةانظمنهاكرفيهذبئلعرابخا
أباحههسؤالالغزلرذصاشسببثرحبلساناطارقعذلكاوجلنيهوأسارروصا
خمبيغاآلرئرجهفىمقفرغرىالسودبنبسودعيلاوندولحبثمىبدرابنمحندعبدالله
شهمالجعةاللثهلكتكتابةعادىبقلمكنخقمثالىاصااينةباسئئضة

61يه15ش163اضنحافرشهها

الحعالعالمةاالمامتأليفارحمالتوالغيضلاوبافىالفغ
اثنركجمرتبكلىاوهدااةةالمتوفىةئخالمولودعبدالقادرالجعالف

اتهـابرالقبكطبعةحرصقطبعةتالصذتهالقاهاعلىجملسآوستين
سأهالشام9انصأضانصر

403ولشكل031اتاننسمةكلساته

امم6نح4م6خانبم

امالمشالمانخاجنسةكالسمابقهنس

13م8نح32انخابمنسةكالسابقة
امم4ش2مخاناجنسسإتةةنمم

ام030شح32انخاجذشلسابقةذضه

خواصرمنالواععاينكشاراكابالطاومخهبملالمواهبفغ
ثالثعنشئهالمتولىالثصرلؤبكاحمدعاششحدبناشيئللعالمقااحجاد4
لخاآخؤخرجمادمحاآل3كتابةغتىعادبقممجلدقفىسنةدستين
55خاناجنصىديوقىااقطانعبدالجواداللشبئصازرويليها

61م54شس

االسالشيئياتأاالنسانيةنواتااروإحنفعفىألاالتافاأ
فسكادىفيقجلدنةشالتوفىااالنصاليازكرالمجج

ءمم6ال46ش72انخ

لتأليككيقوالملكيةثشمعرفقاالسلىالمالايهيةالفتعماشا



الخعبوانهفيشااا

ى6االلحلسىالعهـمسالطافىاهمدبنبنالدينمحمدبخكليالكرمجيىالثيئالعالمةاالماما
الثافليلىلجمشقالمتوفىفثمرمضانوالعثرينبعامسااالمولودلييفالجمعة

دنتقالفيهلتبأعظمكبمن11بهاوهداودفنشنةاآلخربيحمردالعئصرفي
لمولىاأعرانطرىوتعايففانلمهاأقاملقصىاأفالوضلتلعمرةاايتلؤ

فىعندطواعلىلىوتعطنهلصباللهاألغلبمفامافخااتهانحكببتىكلنلمعارهحامنبضو
نطرهـبهرىخيتيادموالعناعنشلميهنلفتوصااأبرابئبششاعلمثمقالوادكرماببشه

لهالتعلمننمابنأللرمانسطرموقمنزجميعااللهاملسانملطلناعلىلحيهاغماوا
بينسطىتتلولصالشوالطوااكلفظواوتعالمحمامصلىهبقولهقبالرالجمابعدهؤالفمبها

اغاوتصانينىمجالمىأتيكهفيمقماحميعاناواعقاثمءعدئووفاةؤآيإنحطالق
بالكسهىوهنااادمنهأفههواالاأعطيشمفاتجلقرآشوخزاثنفافىحنشآههمن
طهاافتوخأتأهرارافيهجمعهلخسماوالخسونوالناسعالبابآموستباباداخمماحلى
بهطبعحروتطبعاتجملدبحأرفىةتلسصغرفئتأليفهاهعنوف

م85امخناجتساشبوالقا
ؤضيموأيضاللشعراااللؤاروسواطعاكابهالكريهالجيلىاقهعماتشامشكلألئوانظر
أيمماواتطراكتخبم99غزاشضمنجموعةإالحمسبيل

م880نع131نخاخنسلسابقةتاخرى

اجنسمجلداأربعنىةةببوالقوفصعطوىشقأنم
0953نحاعخن

مهاعام3نخاجنسقاضىكلععابقة
حقرمننازلةؤنثماثقفمعرفقلثمانينوانالمسلباجااقبيللمذكورهناكااقطعفمن

جنسعادىقلمبللىةوأربعمائستينالموفىالمحأوالانهابتنتهىغاب
3سم036شس361نخ

كللدياصاوخسماقثاستينالموفىبابالأولهرواذكباامنالجؤاالخير
غانبمنساالزهرشالملىىالابتهءعهحديننحط4دىطثدتلى



101التصوفأع

انسشماتببوالقحروفطبحةهكثصرالراالقرنأفاضلمن
امال83شس064انخنج
3اال93شس178انخاجنسأخرىكالسابقةةلس

محدبهنالعربالديناالكبرمحيىالشمتتأليفلاروحممفصرص
يارأىوربمققضىرومعقدمشقئنةلمحرمااالخيرصنالعثمتأليففىبتدأا

لهـعادثتلممجلدفقضاوحثصرسبعةكللىرتجاشليعوسلمصلىالنبىفيها
ام5خاناجنسشئهحهالمجةشهرذىمنالسلبعاالثنينكابتلوغت
ثهالعلىلةرسولنماهرالنموكوخصوصالجاعوجافرحانظر395ع
افصوصاعهوشرااخصرصاالعيائحومطلععبداوهرحالبسنوىوشرحقارى

بئضمنالخسافىالدكفيوشراال6غزجموعةضنكلوهماثعيصرى
صاعدؤيدالدينبنءوثرأمغرة

جمادمحاآلسعائرشهرلىكابةتهتعادىقلممجلدفىكولمذالكتالمجامنأضىنة
م99اش6انخاضنثاشنة

اجنسةشرشعبانفيثامكثكتكابةتعليقبقلمأخرىة
اال354ش333نخ

مفافرمضانفرغطىميالدلرالقااجمطكلبدلغنىعبدابماعادىبقدمصنهأخرىنمعفة
63ال6هـنس2الخاناجنسآملحهإ

كللىمحمدبنسعيدبخكلىاشيئاالعالصةليفتألسالكاأفكهات
فيهاجمعمنظومةعصرناوهىأفافلمنشئنةرجبرونموالاشافىاالغوقىالموصى

بيعينأحدارانظهمناالكبراالعظمفغدثهسقص31القويقأمولطو
ام53ش534خأناجنسالمولفطمجلدثفىت

مخمحمدمحمداشاايأنيةلملالهباتواانيسةلعزلغيوشاا
اذعتابذاأولفأماهرفالقمنعامالقرشاندلموتىادىالنقشتالشافىالعقيلىالبهنمى

اأنبمعليهلفهفاانأحببتالمعألفففؤالمنتعااللهوهبنىةسالقرىبالماحاورت

انممغبقلمقثتكلدخرمؤلفاته3انمذاخرلطازهوقى2ثماكالعالتابال
مأهح31انخاجنسبالذهبمحالة

رورساعلىرحوههثالقعمىالفخعلىالعرثىاليمض
امفميومثأمنفوغةصرنالمتوثرقاالثجمازىبناللهعبدالشيئهفلت

غادىثلمنحكلدةلحهاسصفرليلهتقيمنعثرةالثنتىاالشين



لهيولكاألحمقهرشتاهن01

م195ش131خناضنسى

السبثايومهمفابعالظيوفهالثصرنباصىاحمدصخطعادىقلمبومجلدأأخرة
اعنسالمؤلفةقوبلكللىشمةاةشعبانالحيدمحوالعثصريخمن

006شحامهمنخ

أامنفرخلجميمذابراابيقاجمنشرأبىحسنخطعادظبقلملدأوىأةمنم
31سخاناجنسلنةسالثافعأوارعالسبىيث

رالطريفةتثفىوالتدرحاشاالنسانيقهـاألحسمانيةالفيوفاتال
رتبهاكثصراأكاالعراعيطهمنىوأوواالمغاتحمبنأسيدعلىاالعالمةايتألموقيةانل

إلنفسثاإاالكوانجاللمحاالنساشمنفطاوالبالجاألولىوخاكةألوابعأرعلى

حكمالخاكقدبعضردفيهوماوالذصفىاوابسعالمجاهالةفىلثالموصناكاوأساكا
المحمليةاوجميفةبهامشهاانهاشرفجمطبعةحروفطبعةيةالهام
كراشثلىالثىبعونالراعأايليهولمغازىحمدبكامراشيئالمغازيةجمةلطراالهل

21امنعس8مانخاجنساسالمواالصألعليهسيدنامومى
اأا4نعمول3انخاجشكالساتةةنمم

مم04شح6اقخاجنسكالسابقهريخة
م133شع4ألأنخاجتسةكالسابقه

م43مخمنمانبمانسمملسابقةه

التوحيدعلمفىمجموعقكرمانظرنتولهمظكابإ
رتبههعالبىالمدالىحمزبخجلىإلصقكبالائيىلمرفيهـأيثقطب

كأبقيىمكتعادىبقلملقفكلللىفصولزجمفطبخنكلأقطابثألثةعلى
أحصربنبنمحيصفابلقبهعرفقالعالمقائيئواتخهاسهمحثصرمحرجبخامسمبتال

531انخاجنسبهامشهاتقييداتاةاالشاشاالجهورىزهران

م306نح

يضاش

هربةلقأللد

لطالعهعرية



00301تصوفاعلم

6063حامخاناجنسأيضالهاتعليهالقييالالمؤلففي
كدالللىألمجعهالديئسالعالمأالهاتلديفاصهفيةاعراأ

المتهـقتقرئباشثضالموكدجمنيحرامشافىاالمحلىثمافرءأحداواسطىعرابن
تتعلقالصفقوفصولذكرأهلقالكبزالافىببهمامعودفنةلشعبان

عثروابعالخيسمعهاجمىكالسالكفرغاحدعبدطنسغكالتلملدقملتموفاإأهى
92361شم6خاناجذسلسلمخطنةثهعبانهئ

د9انخأجنسمحالخبالنصشهغمبمثللىأخرعمنه
6ال6الأشس

السأاىالهيةولتألهىسعممهاأاالمثعاللمونصألىعلىهاإبهبثهعههحمدالتلالعثميئةالعال
فرغاتاأهليقةطعلىلمالديخدالكلألماقالواردقكناالسملجكلنلاأصاسثنطذا

الشعرافلطوشالدينائرفيبخطعاددثبفلمقدمجلةسشاتأمن
331انخاجنبسشخرشمهرالمحرمأطفىاغشتابة

06منح

العالمةيفتالهـاآلةاالصوفيقجميحالىصاالضرأقمحمقوانينأ
بعخثصرمقالمقوأرلمواهرتبحلىبأالمدعواثاالثاذلىمىالتونأحمدبحدمحمدبن

نسششنةجادصاالصدرةبةقيكتدىطبقلملدقمقالؤنا
م6الش31انخج

دبخأحلىالمقالشيئاتأليفاالفرأحومفتاحاالروإحثقوت
نحصمعقلكأبةغتلهـعادبقلمنقدمحلشئهةالمتوفىابخيوشالبوفى

7861شحم2الانضانساةسلظاالمحةشهرذمحا
بئبدرالدكطلششتألمجالمباحإلمحطاحمأحفىكااالرواحثقوت

انهمىالمولفألبصمعادمحهخطقككلرالمالكهالضديقبنىتابعمحروأبنسا
6ال6شسهأنخض

امقاماالمريدقالرووصالمحبوبمعاملفىسهـقوشالقلى
بأبرالمشهوعظاواىصطيتالحاربنسطالبحالبكأالعالملىاالمامتحبدلتوا

سبعةرتبمملىسثنةاآلخرحمادىادلسسشخلىخمنببغدلمئوفىاالمكلطاب
ةكهنممبقلممحلديهطقفىهلطراائقيؤافحثالمدلملبجمنفصالوهئموأ
3أجنساساهـالقعدةذىمنكابمقافىفرغعفانبنرشوانانهببخطبا



انلاليويه9دهفهرشالكهث51

هم26نح631نض
فيعادىبتلمالةلؤاالابالجثرأيفابذكورجزآنكباامنأخرة

قسأيهمئهلةالقعذىعثصرمنلحادىالسبتمامنكأتجايومفرغعبدالتهالطنبلى
م506ش31الخنمض

قلؤحلعالاتألهفالألبدجوداوودضواحياةالكالدالقولا
ةنسالكبرىبالقرافةودفننةاسسرألمتوفىيلالروعالحففىقىأفنعثثبمصطفى

شيهآالجةذىمنهالمحأولغرخالمشهداتهدبهنكلهمانفياثطبقمجلدؤ
71ولرسعأم9خاناجنس2ببالذكرولطثتويديها

أعغحرفدا

عبالاشيئاالمةالتأليفاألكبرلثفيالمحطوالالحمرثبراأ
الىعبذااشاثهرفىالشافىاالنصارىإفىالمنمعحكلىأحمدبنايهابا

األحمروالنهبريئقالالىكيةاتافتواتصرمنالمحأألدؤارالقدسيةقعلجواساهالذىمنكأد4
ةةترمضانحثرممطدىحاالحدييهامنتأليففرخلعزلهوأليرىسثبهقي

م416ع641انخاجنسبهصرةلخهجمرجملدثطبع
م516ءناءالانخاخشةأخرىكلساشةذ

هآشعلاالثامعربيعفىتابةغتبقهكادمحهـصمنموسجلدأأخمة
95361نح3الانضاضشى

علىبنوحمنعبداأحمدبنبهنمحمدبنبهرعبدصخطعادىقلمكحرصمنعوسجلدأةذ
7ال16ح15انخاجنسإلولفةلتهامنالشعرألي

فثبهدنمهةربابخألاالدينلمحيىأإلكالشانتاب

7االعسانخضاندىعادقبقلم
نسدىبتمجلدفىةنحمضأيفمالهكأجاررللةأ

6الالشس35غأنج

يةزالجوفمبنطربخهألمجمحسديناكستآليفوحوكالمجاإ
صحنآلاجمادىبقنسادسكأكتعادىبقدملمحعلدةنةلمتوفىا

المهاعظعلمانظر6الال3حهانخبمانسصورة
ءبههابخرالصارودإتحعلىيشلالتوههـئخصلمكاب

اال059ءن43انخاجشدصهـبقلمأمحلققىثئنمعموا



501النصوفعلم

الووملىالباباأولهبابارخسقخصىتيكلىلتصؤفاسفكلمقيممأ
لقاهراعبدالخيصأبطأحدتالمفقالشميئالقرشالسادسمنعالمؤلفالصوقهةعلوم

م6أاانخأجنسعالىبتلمففكلدممنمالسهرمسردى
تميومهاظياتوحأحاديعلىيشكلفالتمشكا

أوانلكقلطتاثدشهاتفييقعديبقلممجلدقفىباباخسقثىسبعينعلى
961شم95انخاجنسحتخلهةللىاالرببح

ليعرثلفىواكابةغتبمصطفىعلىويشبنلرئحطدىطبقلممنهأخرىة
أ74مش28انخاجنسشلحهأاالول

امطفيهجمعلمتوفمخئمنةالعرباينلدامحيىالكبرللمئميخكاأ
وههنهيرلثبعبداانىهعاثةعدهاطبرإالواايمنوهمعبادتائقاطلعبادلىتئا
عادىبقمنكلدخسقأحزاةلثمعنههماابقرضىامنلهثمهورينالعبادلةا

االال6ش613انخاجنس

محمدبنالعالمةتأليالثثلىلجرالموحودمثطلتصوفافىكب
بعلسالقرنماعاماارمنالدلمعرى11فسمولدلظمساانسهالخرأسأحمدابنهيماابرأحمدفي
دىطبغلعلفاهرهشمضظالجعقالثالكثصرهنشوالييميغهتأمنفوغ
6ال3الش81انخجنس

ءروسابيهاالمصطهليثنالشزوالعهلىوهورسالةكاسالغتوقهـ
قفكلدنمكبااإممذاذكرقينلحمبهظارضىالدينبنكقمحمدبخدلىالحهفرو
م695شام8نخاجنسعادىبقلم

وهولمرأحمواالجيداشهمعناممنوايضاجمالزاتاجممأكشف
جألبنلترااتاجماشرعليالقرنافطمنالزحمداادبندبنكنلدلؤرايخثركللش

عثصرمناثامناييهالسبتيميببندرالسوالثصرحاهلكودمنالمذالشارعالعرلمجفرغ

نسالبيرىمحلىبئجبريلطعلبقلممجلدأقفىشتشعبان
6انعاقخج

191خاناجنسىلخةسعثمورمضانرابحكابةغتمنهأخرىة
063ش

علواشكللىمثتوهوضرحاكيهنهـودؤرايخااوقىحاوينشك
شيئتانيةةلغايضجاأذهالعلئالعلىسائنةلمتوثداالشافىلجوىايةعلنا

ثالثبعاهامكرالئهذاايتأكورمنلمزااشلرحاحبيهـبفرغتهربنعبدالقالر



هأللحعيولبكعلاثمغألش5

نسهـيمكادلنحجلدةلحخةاالورسجلدكطمنعثصرأدرابع
م465خس6انخج

نسلهمتكابهغطدمحهـبقلمصلكلدأكبمالمذكورااتأخركطمن
م316أشسهانخج

هكسئساقأنيهاالنسارمعرفقالصونيهلنفساالغحثالشفأل
تصوفااأهليقطرضولقعدةوهوكابمخلعلىدمىلديخمحمالبخمنصوبربخكداا

1163نع381انغاجنسطدصهـقؤيجلدفي

التايبحمداثعوفاهولخنةجمانابعزايرئألجرحهراالدلالمةعل
نئششخةلمتوفىطالمحعلغارضاالشهيربابنسعثاعلىبنعراللمجحفصصإلىا

سمنةجماثكمالثانيهعثممرىرابعصرفةاثكهةبهةغتعادمحهـبقلماللن
661م8نع3الانخاجنصالسغبأطىقبنسكبداطبخثلىجمبىبخط

القصيدةعليوهوشرحنجقاالنسانمعنحكلمابياناالكشغؤا
عيفللدينلصئااالديبالعالمتأليفىالنضسينافىابهلىثيساهانظمالعيثيقالتى

باجمنكاباباصرينعثعلىرتجهةةاثنعدبهطكبداشالتلممهائعلىاشبنسل
الثحليهصلىاللهدخيرحيرساللهيقمنكبفقمهمعاتهالنفهمبعالثابلجيلى

عادصهـقمأمجلدفقفىفرجهالبيالونبابخرصخينيئمبمبهممالموس
65كهشههانخمانس

جمسةاالهمامتأليفأجمعنورانلسكروالتبيينالكشفأ
نسكادىابقلملمحبهلنةةنخنالمئوفىالغزالىمحلىمامدأاالسالم

63أالنع91شان

السيدالسيدادبهيشمهيئرععياهاألومفاجكفاجاالقياهأ
الدينزيناإشيئاالولهاهالمحطريقههدايقالذاةالمالمعظهمةحلىمياللىأدطاامحمدن
الخيسجميمانيمناصشمليباربعدطلوحمنطوشنالموودالمليبارىبأحمدالمعبرىعلىابن
الجمعقالسادسةليةلعناثلإالنصفبفناشاثهوقنةسفشعبلنكثرمنالعا

جمادىالجعقالعاثرمنوبوماليرحهناكأمنفرغسثعةعثصرضنشعبان
كامشياشلغةيةافيبالمطبعهوفصطبحةنممشئنةنبةا

اجنسأيضالورالمذالمنظعمةعلىوهوشرححمدلؤوىالخبئالالسأللم
ام339شمنخ



الةالقصوفع

ا3ع37انخاجنسقةكلساقأضى
تبنحتعراألحياحيوهوكبأفالصالموجهةاالخالصكة

منبهاحمهمعللىضقيجلدزالعمنحفضلبابلهأربعقرثالهنبابيهصلي
8ألانخنجأفسةلنةألثائ3ضربيعااألروبقتكتاألول

84يههشس

عشأيخاتادلسمالغهبيةالسارلوهبيدابرلسياهيناا
فهـهمنالعلهيلجفرىاعلىيئبئلعالمةااماالتأليلشعببيةسيفيقواولاالعلويةقةالطر
نسآسلئجمرجرعكلةههآسطالقعدهأولقفييفهتأد
م616شس1خانج

المامثأليارحبمرحنأشابسمثرحوقيمفمرااال
مثاوهوشبطةكبدالمتوة7لمهالمووالجيلىابراهيمعبدالكريم

65انخبمانسدىطتجلمؤمبهلدةعبمالقادرالجيلى
6ألالنح

حرهاللوهة

شهـاالطكلىابنعةثجولمجابيلدوفىخيقوااللطازأ

عهعدارهاسرأحمدبخكلىصيئااحللمةااالمامتأايالكبرىباثالمعروفةوها
باباعثمرشتةصلمقالكبحلىرتجمناسصنةاثعوفىاالنصالرنحالشافىالشعرأ

لحاملالهـانالجبالوذوالنمالحسنةاالخالقجاقصالحقمنمنهبانصضاشقو

ذلكفنمتعلدعلىاوالقمابهاويشاكرفيهااخوانمهاقمئداهااحسأمعرتألميفهسله

ينقفيبهيخالعبدسانعبفاششكلاابقائعالمحبعدموتيةالشعكرلتهدواهثانيهلصال
لوالعملعلابرجتهنأهلعرهعالماثالئهامتئخراثزهبعدهقدالفىوشكاللله

قتهداثهاظهارامهاخامالفحميماعفامنافبشمنجمعنهاخمامئيرمنيرنلاكرابعها
االولربيحتليغمدمستهلمنوفرإختصلى15حمماللهرضىالصاسبالسا

بخيأبالدينمحدكسصشطدىطفيككجالةبمصرإلهروسةشئهنة
م817نعاهانخاجفساونافالحنفىالفضل



ههـعيواظلجهشيالثمفهرسشا09ل

151انخاجنميىشثلوالمحةطبعجأخرىمةن
م816شح

هنكابتهايوكاالحسالفرخااثاالواطىعلىصشطعادكبقلمثحكلدإأخرىة
االم61ش3م3أنخاجنسصلتسهإررجةوذشاآ

اأاهءعنم57انخضانسشئلخةجمىالقطبعأضصنة
الطوشالدينتابنالدينرفالدينشرفبخطعادىبقلمأصحرىه

الهانخاجشىاهـشنةشعبانأواثلمنهافىفرغالشعراق
6الال5شس

مفافرخلحنفىابالمحلىلشهيربهنكرانامرالدينحمتابنعرفابهطكلىعادىبقلمأحرىة
6الال6شهانخأجنسلساالولىجمادىسادسىلهلوكا

اصالمةالليفتقهـأصوبياشنواعدافىااللؤارالقدسمةواقعإ
عفيدةبيانلىفالمعدمهألواسوضاتمةالمقدمقوثالثةعالكلرتجهذاالتقدمالشعرإق

ذكرنبذةالواللطاوالهاببهالذكرو3دااندرقةوالهاسبتلقيهالذسهمندهموبيانحمما
وانثاففيذكزلبذةهالمريدمعنرنبدقمنآدابوالهاففيذنفسهفىإسالمريدامن
وربليوانيئابالالبابيالتوالحاغقت4يثماوأاصانهالمررومعابامن
كللدسةررةاروجةلمحكثصرذتأنيفهمنفرغالخلقجميعمصعطهى

6ال93نع11انخاجشدىطبقلم

الممحرف

ىدطلمبةمجدفىجموعة
االماثادالمةاتأليالبرارومقاهاتمااالمرارفمإراالف

هماالاونأوليئقالىلصفلىامحصربهفكبداللهبنالدينجمبدالىحمى

سيللوءلىابقاأهللعلياابالففميلخصوتعالىانهسللهاشا
ونهااأهسأحالمأربعةونمبنليالخقيقباالعملاقمسديقافىالمجعقة

الصلمعرفقالثهااالعملاملمامنأصولطوأقاكذلئفمأربعةهيباوقىوشغيبا
أحزاللهمعرفقكدواالئالثاالصلاللهالثأنماحرنجقديناالصلثناؤهب

ولاألهفكلىبلاهفابنىوماشواتياوأهليمعرفقالداوابيحصلاالله
وههمقابلالحنفىاحمدبخعبداللهبخطنسثصفرتمكأبةلالربعة

أحمدعلىجمعرفغتىساالولعولمنمفمهتصويربيعاأمهلهعلىفى



هصوفاعم

المجموعةئابعا
االربلى

علىبخطهولمزكورلهخروااالماتأليفللهاعلىلداللةاأكاب

ةةعئصرصفررابعكابتمنفرخالشافعبىنصرالىحمدبنابن
1183نمسم3اتخجمه

ينئرلعاوالسادابطراوهبفرغمنهايومحسنثخطعادىبقلمءنحعلالهكة
سثلمهاآلضةمنشهرحمادشا

حدد

المئيئالعالمةتألهفساالصرأركشفبيافىاالحرارثفة
قالوسأولهاآدسابعلقربئاجمامنهىلبالاىزالشيراحمدحمزقبىحسنبن
اكارخوهانلميسعنداالثصريفالمقدسلبيتيىأمامعناه

تنبيهاشوأهمارواشهاراتلىءاكرسالةاشهفعهررجب

اغحديةنحواعتبلراحديةكثهفاللؤاراالستارأصاراالفعةراوألؤلر
الروأمىالعربنبخعلىمحمالدينمحيىنلباحوالمثرسالة

تكمشتىفااسهثنةالمولودالطلدالحاغىاالشبيلى
لصوقيةايقطروثروطمكلىدإلجتهااهاعلى

صلىاتدرالمعقدآتكلمفيمكلىالمالشيهاليمالمعاركاب
م8615انخجمنسومعارجهاالنفوس

ىدعاتجلملدشمحوغة
عدد

لىلغزاحامدحمدأالسالمجمقاالماماتأليفااللؤارمشكل

تعالىقعلهاأممرأراالوأرأاللهيقمشيرافيهاعلىتكمةمعثاثو
الرضاصاخدلهلؤفىااتا

لقلاقيةقىكيغبهيهاعلىللذكوزصكمافللوماملسعادهأيهياما
لةبدالسعادتاالاتالهدر

أيضالهالعيرتهـتواعدالطريق
اشةلىتهىتالمةكتبهالبرسافوأيظلهاولدأيهارهعالة



يويثلىاانليأفهـرثمن11

المجموةتابعفى

م6هانحانخجحمنههانهسأله

مةثىمحكابقدممجلدأفىىعةمحس
علد

بخطيميىشئةاثهوفىنجالعربالدينديالتراجممنهاج
شاالولسحعاشررننلىالمنهاكتابةيوكامحممدالمنفلوطزغابن
اتاسهرجبكابةجمىكاالربعاالمذكورغتمامالالمتهفزةثعق
3563ش581انخج3نسأيضما4الؤكبةالمقام

شعبلنشتةنمنضالعنصريادسلافىكأبةتهتعاللبقلمنحكلدغةأجمو
يطاقهبخكببدبنعبماوهابئحط

حمودداودبنللشغماوصمعانمفىاليكمخصوصطلعث
وصالدمقثرحبغلمعالكجههاوهزاشخةالقيعركأالمتوفى

مماوصالقماكأفغاقاقاسازاقواعبدفيغالماصبانهلرفيهذ
العثصراثنىرتبحلىمنكتبالشيئبستفاد

أج3نسللعالهقداودالمزصورموكهـالشرح
63هفىاقع6خن

شنةرالحصارىاممنلبخطعادكطةالقلمعالعقة
علد

الرمحمدئنائديئلبزمحيىاالللثيغألفصوكالحبم
امقالنضعرفمطوسلمالقملبصلىقواللنبىرفىثرسالة

بافىلبلااللهعبدالمثمغبهوعر
العلالبنمالدوائرانشابقيأ

جنسأيضالهوالمدلجنواالمامينالقطبكأب
م55انعالنخعى



111ألوفالتملم

شهعلدلمنحبلرمجوعة
دع

هضاضمنللىرآلقشالمفمهمةاألخفىمنظوت
أانخبممنسمسقالمذكورةاثنعلىكالئرحا

656نح

سائمهآاوهبيهيللطبعةثطبهحروففمجللىعة
دعلى

أحمديئلمنأرارالجسربسيرالطريقأدالمحإخالصدقألشالة
الثاكالترلنمنطاالاالشانىالمجوفىلجنيدثباابمغرأحمدالشهرابن
رحث

اأيملمهتعالىانثهالىالسلهكالسيرسمالة

حلليهماتداوىوأعولوشروطهااطريقلأفىرسالة
73الهشس181انخج3نسلهونرإلهـانفس

م566نحاأالانخج3نسعةكالسابقة
نةشالمذكوربمعةثطشهحرونسبهلدثبكهكتهـ

عدد

ثهقدهأحصراأحمدبنللشيبئلمحقيقامهوارسالفا
691أنخبمأيضانهيىلهالطريقولأفىثرسالة

م866نجم

3

ىدطبقلمؤمبهلدشة

يمالكراعبدشيئنلألواالواخرمعوفقكلمل11انسالنا
جميمليضكأبةكشاطالحلحنداعبأحمدبنبخطلجملىابراهبمبخاا

ةشهآصفررمنعثالثامناالربعا

التىلثالثةافىالقواسعلىالدكورابدابنيىسالمثغثرح
نصالمحدنجاصعيألالبنللهاكبداالساللمثمفياسافىاحركبصنان3



انللىيويهالثظلهمنفهك11

إلمجموعهتاسسم
ألبخالفارضىقصيلىتحينيةياوتسلثالمئوقالصوالحنبلىىالهر

اأولهاعينيةفصيعأ11
لعبداالكريممواقعفيالعفللنجمواثسطالمالمحبكمىفوادله
مقاصدمحنتلفةللهانقولثقوالحيلى

م6هنع011خانجنسالترالىالدهلمرسالئ

لىعادبقلملىمجلدعة
دعلى

أبطسيدفطسالعارفينياتأفبربمالعافيايفاالمينألشال
طضالمتيفدرهضالحسنىلشادلمحالجباراعبدابنفنهبخكبداعلىلخسنا

صدنةاسهكثرصصفرثافىاجالتصؤنحكثكأبةأبواسق3رتبهاعلى
المودعةااللهيةالمعانىاايففىالوسانلومفاائلارتاجأ

4أعمابعضالىبهالتبلمجوهرسالةالعربناتأليفنيةوصاالمعالمحالر
آشلغتكابةشئةجمالثصرفة

ذكرقيهبخالعربالدينىيماالاألسصاثااااالصرأ
وتبييهاكبفيةاالدالموقالىالكئالعالمختصارشتيبارحلقهنانقصدا
الىواحاالوصرأجاباببصارواألهالىالودااللؤابتجبيالباباابمشافعا

نسفاثعهمحمدألملمالبخماباطوالبالعدمرهظهوعااليقالوالجمنا
م156ش111انسج

3

ممطهـعلدبقلمؤهبهلدأآلجمومحة
عدد

الكبيرسيلالقطيطتألياتحاشهـاأفىافىالعرفانثا
المتونشنةالموودالصوفىالشاذلىاالصلكندريافامحدعدبن

أاصطئمحمبخطةلىلىرشوالعئسئابحكأبةكتةمس
لمترلىافاشه

تأليفألئتىوموجوجمنممالمحقالتىالمحائقيقة
ششرىبةعغلحروشتهتأهرأرافىرسالةوهىالجيلىبخدكراعبلشيئا



1مالئصوفل

ةءالمجموإتجنام
41مانخج3ىنلورحمدالمذآبمخطةسرجب

م066ءن

كادىهلمجدع
عييكهداهتماوالصوفيةالفقهااعنالمزضيةثاالجوبة
الثنيناأكهاتأليفاطالمتويالشراقأحمدنجكلىاوهاجبن
سئغةمرمضانوالعثصرينالسمابعح

تدماشالالصرللشرأكنالمابياشكلومقراالثاالكبربت
66انع391خأنجمنعمى

محادشامممحدإفىدعة
عدد

شئحنةاثهئالعربالديخبهنلمحيىتوقعيعاشافىثرسالة
لاأيفالدينلمجااالنسانيقهـالمحذكةقااللهيةالتدبيراتأ
غهةلمايقطرعلىالتوحيرفاثغيخيبابالمحدحدوعثمروكييدوامقدهـةعلى

663معن91انخج3نساشالقالسيةاانظر

عادىبقلمكلدعة
عدد

نجاعلىبنمحملىمحمدبنالشيئثفتأهادالمريداالراالسريدلسالفى11
كأبةمحكثرتمدولاقرالحاهمنلمحالدجماطىثاذللشافىاديىلباأحمد
إلتإكبفئعحاحملىصنطاةللإالكثصرمحويعداالثالثايوم
مياطىلدا

لسيدكطمصطفىدقواالطارأعثافثأهلفىادالحلىيوفكاللس
اسائالثاقلمجععثصررثامنليلقاالثنبناحشلهابعدالتوفياالبكرى
663يمش591انخجمنس

هدىعاتجلمجلدأوعقة



4دانالدلوار4كعلافهزستن11

عدد

محلىالصةالتأليفاهرارالعيوبمنمطالعارالفلوبأطوالع
الخالتحونيباوالحتفدثلطابعأرربخهاعلىلىالغزاابنعدبك

ىاتلقشنداأحملىدنجانجامأحمدشط

881غانجنحامالصوقية3دابفىرسالةجما
ام666ش

بيهلعرلغقبابعصهاكئيربهلممثعهاتقبهداتانهبباحالهغبقلموكبهلدممأجمكة
جمضهابالفارشةو

عدد

لهثيئلوشااالبهرضاليوملمحدوجيهاالشهريامفتاح
دفحالوجودوحلىفىرسالةوكئرلثااالفرنجمالصالحممناعبدالله

تأليفهامنفرغدينصاياسانسهبهلعرابنالدبنمحيىفيهامولفهاعن
ةلىاامنشواثامناالثالالهايوم

ابممنسالمهقدمالمذكورلكلللبئذيلا
م61الش911نخ

سائنةاالمحرميخمندالعثصرىالخماممفىيركأبئنمبقلملسابقةأعة
461يمسأم5انخضمنس

جمنساالسفارللشيرلزىانقولمنيليهـوعادىبلسابقةاجمة
ا36حمالأخن

طةعادبقلملدبرعةأ

شافىاااوىلئمزابراهمافيجمافثطبنعداللهاشيئاالعالمةرحاد
السكندساللهابخكطاهحمعلىةفهللتوفى

لمنظاطاالمامتأليفءيقهـالعطاالحملمحضرحةررالجوهرثاا
الديئالملقبزينالعاورينينزعرفينلاتاجبنؤعبدالىالدينز

آلليىمبالمضيشالمرلودالقاهرلمجالشافىالمناصثماررصداوى
االربعايرملتابهغتةهـتاصفرمنوالعمثبرالثالثالخميس



التصوفعلم

لمجمعكةاثابمع
ئخداالطجادمنبوالعثصرينالسا
66شءنخ

5011

اجنس

عادىبقلممجلدفىعةكلهـ

التمعثعفئأالمجاميإلىإإقبمألابعنىاللمصطئابنبملىميلىخمابكطهدالإلي
رةكولمزممالقصيدقايظاتحليهتقر

لوأذممراإلنهرفىكتالمجاوظالهشوقعتمضمالعلىتنبيماالخيار
لشافىهااهجمراحمدبعبنأحمدبنلديناسالعالمقلثعهابوهوكتا

رجبكثرانينثااالثضوقيوملخوناشأواخرولودفىا
المعمامالغرببةرعلىلمزكرجمرابنفيهتمبالوهناةش

أبةتمقيالسعوطىكلراالذكرلمجاللوأذالوظائدقاباقعفثتالوااضمعيفةوا
شمهأآلخرابيعطرحئمرئاسهعاالثنينيوم

المريدفىعليهأميالشمايبىفىفصلأولهاانعصوففىرسالة11
ؤننهااالزمنةهذاا

أببنالديخكبدارزاللألمميفيةاصطالحاتفىالةأر
اج4نسشتالمتونثىالولأحمدبئالغناثج

م66س103خن

ىعادقلملىأبفىغة
عدديا

الدينلمحيىالمغرجهـياموخمىولاختبيانفمغربثنغا
المتولمحشخةالعرب

لريمأاللشهعبد9وائلاوااالواخرمحمعؤةعملاااالنسان

البرصأحملىايثمبحظلهمنحنةبعالمتوفىصئهههلههالمولودالجيلى
شواللعثصريخخلمنيسلحهايومليضعدعمرلتا7لسعدىاللماا

شالهة

صئعالىقعلىتكهفيهالعربالديئبنلمحىلثيانالأكأب



يرويوق41رالكتشمافهثمناا

المجموعةتابعم
نحشانيوكهو

اكربمالشمكلبدااوحيمارجناللهبسملمحثرحواوفبهـاأل
لبراأحصلشيئاخطلجيلىا

لمتقدملمجيلى3ليوبياشحقيققابتداجملىماتبالوجهدأمى
والسالمالصالةعليهالنيالعرلمجوصيغقصالصكلىبنلمحيهالدينويلجهاورد

وخيرذلكلعبدالقادرالجيل

بنالدينلمحىااللؤارااللهيهومطالعاالهرلرالقدسيهمشاهد
أبتجرألقرثىعبدالعؤيربنحاالصابةفتباالعرب

حصوصاعندرجوعهنعرباحدبنبنلتهاعببنكلىابخكلىحمعاللمعهوبمىا
اضرصنحهدمقوأربعةمقدورتهاعلىؤشمن

وقفهبهالمحرببنالدينوليموالجداالدداشاهنكاجا

العاومالمعفاشمنأباالونجمشكألتللعتهماتمالماكيةشرحك
الجيلىثمكبداالكربمللاللدئة
لنابلسىاجمكيدالالجليةمةمةالعفمثرحالغيبيةاثعار
أشثعهرافىمآضالجمعةىتمتكيقهـالمئفرخلمحمهآسالمتوفى
م6الشسمخانجفسأ

دىعابقلممجلدفىجموعة

مناحازقلهطلصصناثغربصدالمحسىأحمدبنلشيئثرسال
عنهازالللهئأسععناألصالةوطلطكلروإلتابهراهصثلهعهيى

ترفأشيوخابعضقولطلبالحواجكنتأخرىرسالة
كهكأوتحمليتعالىللهاأوامحىمنظثاالهياعنك

بعضقعلالبكرصعنمحالسيلالمجاسمنتتضثرسال
م176دنحم3خانج3كورنساذالثموخ

أعالرىاسنانلسمعوداأببنأصبنمحيدبنحنبكطهأدىبفلمبهلدألهوعةا



النصوفع

دا

اأال

عدد

لىشاذاالعمكمدرممابخدكاعىلميدروشأكأب
كثصرىحاديههافالالهكابةتمنهشاثيرفىشضةادلؤ

لمنةاسهشوللىه

لمزكوراآماللأللصورلمجاصم
اشاذلىاعلىسناأبىسيماقطباممببراافىفاالمامفى

41طشفالعثرسادسيناالثةليىمكأبةغتشنةاثوفى
م6ال3نح83انخج3نس

بقهكادظككنعلدعقهـ
كدد

الحوىلجيدالعلوافىالحاىمرأحمدبنللمثيئنيةالعلىاولال
علشهإندليلمدنامقلههـسلجصقصدفنتةتاالمتوىانىئاابتالح

يهلصوفاسرإالخالاآلداأصالفىحدوثاللوناوهىلسالما

للشيئلصخيةايقطرأيفماعلىقالخوهولمحاواحالراكاب
لورالمذ

501انخج3نسأيفداالصهـأخركطثتسالة

م6ال3حن3

عادكببقلحكاروفىعةمجي
العطلثيةاديهمعلىوههفسرحالمهانيمااللىالهدايقللألنسمانإ

المتوفىتقرجماسفدانةجمازىبكدالبيوعالموودبنلسيدشأعلى

الولايخمربيعوالعثصرالسابعيناالئبيومصتابةكتواور
البسصودقبمصطفىعبداللهبخطلنةة

عبدبئىشداصااللهءالبكطاتدبيرلامعقاطافىالتنوير

آ6الءنعم6انخبم3المزكورنساللهب



ءانلديويهانهاليكهفهرستمن11

عارىبتلمكلدجموعا

السيدعبدالرحمنبنقأليهـالجيييلابالمثصرباغليلاتحا
فىعصروهورسالةةلفآالمتوفىالشهيربالعيدروسسينىاصطاال

سيهالنقشبنقةطرث

الطريقةوللعصريةوالروحجةكرالظبيواال4انهفالمديخثا
63ال5نعمالانخجمنمسالمزكعرللعألمةالعيدروسية

فاشمهدمأبهبئكادىبقلملمدحفىة
حدرر

طمنطاارريرجمافىمحمديغلموالتوسطوالنهاياناتألفاإشهـالبداإ
تمكابةباباعثصرينتبكلىيقماملطراداباعثصروهوكاصافىىلحااالرقرن

فةشدااررجةاألحدئاضلكثصرذىليىم
حمدللشخالمحبوبتظيثفىوتعميرالعلوبالعيوبمافاتيم
وقابهنتثالعبوببعضهمقولجغيكنأحاوهوكابرزكوراجمازى
اواج

منفرخأيضالهتعالىاللهطريقفىالتفصميلعلمفىثالتعببر
اشلةافىشالرذلىثاقتمكابةاتمنةااألوأدشاصغايةتأيفم

لملىكوراالؤلفثقممائد
اأيضالهالحزجة

والخقيتىالسلوكقاموهوكااللهتضاحقواضصافىأفيألحا
أفقفىالمحبوبلىوفياكيبنااهرارمعاعنالجيوبشق

تاسعفىكابةتمالقلبوسعتقحقيفةمعغفىوهوكابأيفمالهالقلوبسا
آسلمهعشرإلىم

غايقشهرفىأيضاكتكالهلعبادامثلمالتافىالثألنيةارسالةأ
آسئلالمحرم

رنفسشقدعرفمنعرفوسلمعاهانتهصلىقولهبيانفىلرسالة
سصكلضأالمجةعثصرذىرابعكابةكت

كتكابةيلىاكهداالكربملكلىقكينصزلفةاليفنثحقيقةء



91التصوفخلم

ءآةيالمجةشهؤىعثمرمنانلمامس

إصاوارحبمثالرحنالمميمفمهـرحوارئالكهفأ
كلثهرالثافوهوالجزصاألهرقانكبلسماشالقدر

اللهصلىالنىمعرفقتدفىاالفدموالقاموسهاالعمالناموسمقكاب

ااجمنمىهآةلمحالمجةذىالخيستاسعيومكابةتمعليموسلم
م6با6شم8نخ

ا

111آباالستانةجمرطبحجلدجمة
عدد

أحمدبنلشغلعالمقاايفتأللطالبينارشادلعارفيناروح
بعاراوأوائلاشكلثصرلهااالقرنءالايهموثخالؤكطيناالدينضميامصطفى

النسالمحبقثىفاينتبعايهاشللمحثمتعالسوحقيققاامحهفىرسالةاعثمروهذه

أةلمناوضاواوالشوقبرا
مبةقيققوالمعهفقمنسواطيققلطريعقوارالثبيانفىرسالة

63الالش903انخجنداماصبرممطإالدين

صلهـعابظمنحجدأثبهوعقهـ
حدد

أبيهربخكبدحمدبنلديناتاجامالمةاتأليفالحقاثتىائقحلىجم
الئعوسحنمقرسرلهحمعصنكابوهومختصرمنالقرشالهاءبمماازءلىالقادرا

سعتينلصوفيقهرئحلىامنلعارفينكالشابةوآهدازاوسلمانهئهلياصلى

لافمألمجايئااقاقوامفتأالبرلىقهـالمححضرةالمسفرةالخفة
عئصرةتبقعلىالصوفيقعىآلدابافىالةرلولبسطاىاعبدالمحيدمحدبن

م6ال8نحامخانضمنسبىابأ

طبعصرجلدتم



4دفلديوااللتضآذ4اثمقفربشثام

المموفىالشرألمقعبدالوهابلسيدىلالجواهروالددراوسطىاد
نينهمدقكثصرسافلعلىلسسيدىثحهدممناستغمماوة

طملحضهرمضانالحادصوالعشريناالحلىمفىيفهامنتألفىخ
مقيهأطبمطبعقفحرطبح
ملىالشرأالمألمةشرحواليةالمتبوالوضيةعلىيةالمسناغ
االحمسدالمتبولىئانجدكرإالنطبعلىبراهيماأصقأبىيالتهلعارفوصيقا
جمصرجمرثطبهعسنةنيننحوكطكنوغانعوكاغانيسنةالمتو

م176نعأماانختمنسشلض

دىبيكانكلدعة
عمد

لعربابنلدينادفيذفاقاظم
هوالنقباعلالقطأرصامم

لهافئطةثرسالة11
م61خانبم2نسلهويدمنيعاالبدالصنإ
2863شح

عادىبقلمنحكلالجموعة
عدد

البالعربالسراممتومهـعلىالخمومءاثاوأ
الكلماتطىابايثكافىاتزيهأولهابالتالتصوفىثرسالة
اتصوفافىولجيهانقولطاللهاالالهالمعوفةأولهابابثرسايهـ

م586شامالخانج3نس

عادثممنحبلدعةتم
عدد

الهشاميالصاأليفاالكبرعقاثدلمنفىواهردااليواقيت
جمادتافيوهزاصفةسهالتونماثعراامابنبخأسالوهابعبلى



هالتصوفاكلم

المجسوعةتابحا
كمنالفكيفرأهلعتاثدلشعفاقائدأهلهبلهرالمجعلمذالمؤلففيم

بئالبصرالمحردسةشمثعثصرصرجبالسابعاالثنينيومتأليغه
سهرينابينبخط

منظازكرىبابنالمنمصضبدارحمندبنإلمفكالهرحثيهأ
مسغانبممنسالعطانيهالحمعثصرعلىالثافىاقرن
963ولنح

شضباالستانهجمريألطبدعلثحمة
عدد

دىلمجداحمدسعيرأيئايبالسالةتعروبعاالرخهارالاإ
التصوفيقألفهاباللغقالؤكالتىشافةويامةسلت41ود

ةبائندصيعهانرحهالنضثمقالدالثمهالموالناباطةاررلصالة
الؤيهية

الزكيةباألذكروممهاشرحهاباالخةاالشتغالفىثرسالة
لجيشتيقوالمجرالقادريقوالخرةثحرقاوهىبخالررإتماا

يةلىكيراوارةالسهركرديغوا
اج5نستةشلرتىةخالدالىيخالتمنومايقة1أأا

6السنحم33نخ

طةدىطلممجلدأبةفىعة
هعدد

لىلغنرااماملالولداأيهارسالة

فوإئدمنقهلةيليهاوتصهااليتوحيدواوأصسلتعريقرسالة

61ال2نععصانخشمىناهامابئعن

ىدعاةةمجدفىة

لىاانحاماملواولدأبهارسالة



امنمالخديولمكمابئهثفهمانم

المجحكلةتابع
اأيفلهأجمعينرالخلقعرامحمثوالتبين

أيضالهتهـيخاطلحصن11
عبداللهعدبنبنأحمدبهئترللشيئكالمحهـاللهالىالطهقكألقرب

أصوفىاجوالمحثيرىاالديهطبنيلمعربرفا
للترالىةلسعلداجميا

يالشعالملكادحمدبدأحمدبنلخليلاالبلمجقلولاثمراج
اصوالخولعوااماخأعلىباباوهومشلبعينحدوأاالئبريكطرتبهكلى

انالواصنهماوأ

لحسينطرأأبالمةلعاتأليفالسبيلوغييزئعريفىكابأ
لعاشوالقرشاعالمنالشافىاصلىابن

فىالعليةالطبغاتمنمنهلةألىآجميقاالسالاماألمفافي

لحسيزافعيقطمدنجاثأامناق
انونحلمحالدارينالنجاةوطريقوغرتانعملينالطنزفي

اتهلثصرهذكاينبنىلددتهاأولهاالعالمنانسعادتئ

رسالةالتصوفمعربضنفىأببههـالحنفىبنللعالمقجيىثرسللة
ألوابثألثةلفارسيقرتبهاعلىالغماباله

تهوفاقالهاعنلىلغزالىةقصيد

أجمدسالغهالىمصمفاتأغالرأهماهذفىسل
3161شم35تخ

ثأ

لصثآأحمداالنقروىالحاجصحطنههـقدملمحجلدجمرعة
اخدد

اسمقعالبنرالدينالعالمتصاالماأليفبالمفتا11
نةثسالمتونالقيدؤى

جنساأيفلهرالخصوصالمحقيقفىالنصوص
61م06نعالمسنخ

هداللحبعدبنفينهستكابةغتلشكادىلممجلدفىحقهـأل



31ماالتصوفعلم

الرزنجاذإ
دعلى

الصوفىجميدائهبنعيلىالدممفسليماشبنالمحألمخفيفثثزح
البخالعربالحمفعمةةملىالتوفااإقساق

م09خأنجمنسالكبدالمذكورعلىحاشية

61مأالشس

طةعادىبقلممجلدىعة
عدد

فىالىنتصراالفتصادللوهالىسومعقالحأهلشالمعلوم
لةلهذهاضداالدلةمفيمكلىالتوحيدنبه

كاالديئيماالصرارمنةانلاجعدبهجمايغغاالثؤإر
العرب

أيضالهقيجماشاالشواشهعالثرحا
اغبهاخرمجمبنابمكنهاكاطددتهكاأولهالثسطجالمحمعنىرسالة

361انعماحانج2نس

عادىيكأبقلممجللىفىلكةصبه
عدد

محدمحمودبنداودبنينثرهالألاوهوالالقيصريشرح

ءلشيارحيمرحشالتمبمئويالخبعلىهـالمتونبىالقيموىالى
شالمتوفىاعئىاأكناثماأبىالدينجمالبنزاعبدالىالإلقعل

الكهكلليهانجمواكالصوقيةابمتأخرىشتهرتأصوالفىثرسالقا
61أم4م29انخجمنسبهاوقفةكاتب

ءالرابىبتهامنكأإخدافماوممطنرغلمحيئابخطنيمهقلمكلدجصرعة
4آهـجمادصالثانهةمنوالعثصر
عدد

القبرالحدافافلرسالةوهىثهوحيداللداالمواتنبياالتا



هـييالخلىانههوشافثمن31

المجموعةنابعا
شثفيافرغبعقصاصموضاكمقعمقوأرتبهاعلىاثامنا

أم6غانج3نساوجودعلىتالمكولرسالة
261ممامنم

أسلئطاغتكأبةالمؤلفبخطجملدعةأل
عدد

الوبردةبووتفضهاالفاوودالمحاألحسانؤضيهسيولكل
كنرثلثايالقرناجماهمنالمرحوعلىوحمنبناحيشيئأاليلعالمة

البنةااأفتوامواضيحنبعضىفيكللىتكمنةشداوداص
لىاعرا

للعألمةلقصقاالنسانصعاحمناصصهالبرهانانخغنا
63471شم91ضانجمفسالمرحوسالمتدم

دىطبتلمأكلدةإ
انزفىالجاىأحمسابناوحمنالعالمقدبعدلالعامافلخؤاالدرة

نكاواكاواياهبملىسخصيئرسالةهىبهرأمشنة

يوبمبةكثاغتبهامشهاتقييداتفاتهوأهطاثوضائقواجباوجود
الطباخمنبحابراهصطلنةلمشهررمفمانالجعقالعالئرمن

اتابةدغتاطذكوراسكبلىالورمحهـالغفوالولمحكبكلعاشية
003غانجمنسئلنةشوأعثمرمنامسانلىيوكاسليثا

3361الش

دمحهـطثقمجلدقأبرعةا
بندبطالدينقحيىالعالتألفالالممهوببالعلماتمس
شئنةابتوقاالندلهىالطاقالعربى

أيغمالهكنابمالحق



531ثعصوفاعم

موعةتابعالمج

هونحدثانميتعالىصقولهفيحلىتهييملهاشاناأيامكتابأ
لهلخيبافاتج

صاانحجهنسأيضالهالعظمةلتابممأا
83613نخ

لسعودألمجاحسنبخطعاىبقلمجلدة

لعرباابنبليفلمبناالمامادا
اجمنسأيضالهالسرالمكعمعلىتيم81اوءا
61أيعشه3نخ

دىطلممجلدفىصسرعة
لعالصقعبداممريممهجعدحقيققابتداجملىياووجيااتمىاد

شننةبعدالترفىاشتالموودالجيلط
الديئكسيفزكللاالنسانيقهـاصهرةامعرفةانغمقالنغسانيةكشف

لمقدمىادحمدبخمنصوربن

ىلسيدوجوداوحدهمعفكشفىوروذجانممااللمورد11
303انخصعنسشلتأالمتوفىرىاامثسطفى

626ش

ىعادبقلممجلدفىأيرعة
عدد

االخيالصوفيعةفماالطعنعناالهرأرمنعاالهـارجمع
فهـهمئتأليفملههالجمة3آاالتوفىىالنابلالغنىبالش

إنةسمشهررجبمنرينوالعثالخامسى

اررولمرفىرهلةعىاواردتهـإالبماثالجهاجكلناالغائدثزبة
ببلفااالعالمةياتألمحالاإستشكهأيضلديناشميىبياأبعضعن



لاليوداتبالالبثفيثمنأأ

المجمهعةتابع
ثهقدها

رسالةالمزكوروالمةللنقطمهـبياشالعمفىالبسطةثزإلدة
منغوالجافقطةكثرهااصلمبىطاأبىبناالماثلىقولفيهاعلىقم

ممانسامسطوالعنصريخيرمضانالحاداالربعاهتئليغهاليلة
61الش23انخبئ

عادلمحيالتمكلدعف

العربمحدبنكحملىالديناالكبرمحيىغكالليثالغيبثمفها11
شنهقلدممثالمتوفىىاالدلالطاثكااط

العألمقالشيغأمىبعراثماتقأاالولياكاماتاثبأتفىرسالةا
لغميمىوهوظيذالعالمقلحالحثكثصرالغرناءجمامنلمجمىالشيابهاأحمدبن

منمىفهسلشوالعثصركشهنالمهـابحالخميعيوكتكأبة

61ال43نس013انخجب
لههآةمفافرغراجيلىالدابراهبمبنابراهيمصخطادقبقيجلدكةقا
عدد

الهماتوبعالفهـاطياةدراماشاالولياثبوتفىهـالبينااآلإلت
تأليفهامنفرخلمالكلااهمى11ارىالأحماعدبهنلعالمقالشيئاف

حممطنىعليهالظههاتقرلمنقوشاالجةضرمحذىحامسثنياجمريم
رعصفويخالمعروهبابنلدابخثيىا

بعداالنتقالمهأيهراوالتصفاباتباثاالتصالنفاشالقرلمجد
مم2خانجمنسوىاطمحرالحنئبنأصالشيئتأليف

اال954ش

جمطبعقشرهسثههآحروههـطبعوعفهـأ
رعددر

أحدزينىلسميالاتأليفالعابدكقمختضرمنهاجالغاظيئتنبيه



أ3التصوف11علم

لمجمرعةاتابع

والعثصرينالرابحافلصينوتأمنفرشنهإثبوفىدحالن
هوأهالعماألولمحتتعلقآبفضلرسالتلنشتجاسثئعهاشعبانمن

الهنييةالثانيقالعطيةزيئدحالنلسيدأحمناميزاأحمدالعطاسبنسالميشيئ
منفرباعلوىالعطاسحنبنعلىألمجإلحممنللسإالمرضيةيةواؤص
ااشلىمشهراظمنسجحءالئالناايفهاعشيقيوتأ

المئمتألىدوالقبوالموأحوالفىراطمشوابعشواقفارسا ثامزااثمىلخاوبمليفهالمندحألشفرخعيدلمائيذمحمدبإلصيلحمالسعيدبن
نحالبعشرالحساقشهاكتلبالروبهاهآصلمافىسممنرينوالعث
اسة81االمتوفىعبدارحمالسيوطىالدجاللبداظيانمالجنهانونعيم
ااول3اله153غانبمام

اثهوفأقوله
هذاشنكلنة

بعلنااملبت

خالمالخقيا
15لمطسبق



3

عةكأ
دىالنقشبن

ا

ىالخمانهمنفيربيا

لمحصرعة

هسسة

سالمبرلماصكلمدمينمحمحمدصانحطبقلممجلد

عبدلثاإلبةلاثآليالدينيحيىانعارعنتقحسعلىالمتخهوا
فخوةأيعمنقافرغافةالهملتوفىاشههآالمولوداينابلممتىالعنى

شئشهآصفر40البعااالرلومخمكالةصنمهاساالولىادىحه

المذكورحبدالغثىلمثيئلمواجيدألقومحبمفىالنومأتئبيصناأ
لسائهآصمفرمناالئاالخيسلومكابةك

اهفاصهتأالمذكوركللصالمةالعربنحضرجمابنرالمحشبئال
بحالتصررافيحمة2ايومكابةتماسمنفىالظعأضوربشالالا

ئخههاصفر

وممنالقتأيضاغتكابةلهسعيدايقاوبمايقالمريد
ءآشئصهفرمنانالمسهالسبتل

يومكأبةكتاأيفلهثاالبياتحاوأردةلجواسكلافىزروقالفألررة
شهآصفرمنمابعاألثنال
تأليفائمتله4ألعثرةاالسئكنالجوافىحاتحالمنششألن
مصفرعالتاس8االربعايومكابةوكتعهآسزبيعالثافشهر
آش

الهاقمعةالجميفاثمأيتضاكالهالغيبحفرةعناربفى
آشفرالثالكنصرهنسبتايومبةقيونماثمهأالمحي

األحهومبةقيأيفاكلهثةالعيةثرحلمحمةالمعارهالفي
4آغرمنصاتالمعا

االربعاعاكابقيأيضاكتلهألتهعترىافىالدنعنردافزى
سمهالمحربمريخمنالعث
انالممةإسلىءلهفللهاألضاغتلهافىكتأاهـهاقععاةنصه9ا



31النصوفمحلم

المجموتابسع01
آفرشئع

لهاالسبابثطجوازاضافقالتأللييرالىلصوابااردالجاهل
عئعشريناالفلمندسبتالوبممىذأفنصفيوميالمنشمتأليغافأيضا

صغررمنعثألثالةأضحاهااالربعامرقتيومتابةوشنة
خةش

يالربعاصيومأيفماتمتلهنقطةالعلمؤليهانالبسطهزيادة
سنةكئرمصعرالساد

ملمننصفأأيضانجزتآليفافيلىالالمرشدةضرحممالؤراالنفالة
للسابعمساندلووثمكابةلىاسىشوالمنالثامىوذاللمحييهاظئا

شحعهععفرنعثمش

الجمعهيىماإلتمتلهألمجمدفيقيدةشرفىاالبجاإلقول
حثصرمنالجمعمالشامنومدىخمخشهآمصفرالخا

شئلنة

ايومئمتأللهالفركوالسعنةالجواسكنفىاالسنهاشتباك
هاسعااالسبتكأبقيووتمشنفةافيذىيختالثالنوالعثصرالجمعة

آعثصرمحصغرش

الثالثاالحلىأيفماتمتأليفابيملهاسماللهعنظيةاإلشتباهرفع
كسئهئعهآمنصفرريناألحدالعثيوموتمكأبةشلخةمنشوال

لسابعباسيومكابةتملهفانباحقاافىيخالخوانةالى

شثعحهأاآلخرةجمادىالعشريخمن
ةايفاتأأيضائملهالترألهـمميدةقبثرحالمتاللىثالعكب

يوهضوةبةقيوصمشنانةبعوالعشريهفمنشعباناراءالثألثامليى
11ج8نساياهـمنصسفرثصرينوالعالثامناالثهيئ
7481الشحب6منخ

أول

بقلمتعليقفمبلدجموعقهـ
دعلى

الإلينولىسكدبنالشيئجهاشألياتاكالهلىةبحقىياتصزالعنا



4لديواانهالعكمنهرسثأمئايم

ابروتابعا
مااط

اتكثرةتقييدبهوديةامجلىماتاثمافىيةنظهالمراقباتهاالصأ
عليهاكالثصرحجد

03فسالمعرىحساالزهرىضيئنالهقشبنديةملسلنظها
ا78ش373انخج

ىعادملمبفىعة
عدد

لطافابئلعربخامحمدبنمحمدبهعلىلديناعيىاااللعألمهـةاشرحأ
ةمئمرممنالعثصرواالسمابعليلةالموودلسىالندااالشبيلىكىروا

اشريخمنوالثاايعةليلتالمتوفىلساالرودجمرسيحنضسوفيل

اىاكيكللىالماقادوحيعلىالثصرعوهذابخهشضاآلضعر
الشهيرأببمأحمدبنبطنةةانرضثااالصامبةغتم

شافى11بالذر

هامنراوماادوابىاالقلالصيلبخبيهاشالفرقفىثرحمالة
لشافىكيالترمألاعنلحابىحمدبعلىلعألمةاتأليلعلىمافصمياضعلمثحاا

63الانخجمنسحدودالعثصريهشوثاثمائةالصعثشالمتهفافى

3681صشس

مهسافىالمأحمدخليلصخطتعليقبقلمجلدكفإ

يؤسللثسيغالصوفيقهـالمساملوتهدةالفاياليقيةاوسائلثزبدة
لغقالفارسيةأباألفهالتىالفايوقىااثيختباخامبيقمنالعرالمحاللغةجمهاش

اكهاصالساللهلعبالالفارسيةباللغةوثالرسالثالقدسي
6الالالنء15انخجمشلسهآفى

عادنحهـثحلمكلالصكق



اأعالتصوفعلمأل

علد

البنطانثصرومنالطريأهلجمايلزمالمودوطيالمافىيم

بهـال

أيضاالههارلهاانللىبنصاحبدككلىجمايفغ5ارالارسالة
ابمممىنلهالصوفيةلتينالمهداااللفاظلضرح
6الال8ش06خان

وفامخطغذتجلمعلدجكهـ
ضشالمتوفىثندالبعطامافتطالتدبيراسفاطلتنويرفى11اد
لهالحكهعهـعالخاا

16انخجممرذلهالنفوكهـزبومالعروستاجأ
6أالالس

عادىلمممأكلدإ

عتشالمتهفىالكلثىزاقكاللديخمبداامالمةاشرحادإ
الهرثطأالنصابثدباصعيلاللهعبداالسالمجكينانساشمنازلحلى

ئانيهالاخرجمادىتاكفاتمةنحاهـالمتعقىنبلىاالصط
11شمه

فيجمىسفناتأليفالمحبوبيالىالقوفىجااقيهاشاثر
رسالقؤصئهاثرإظوهىشتالمتونالى3ورافالدكردىعبدالله
أضمىنهبآضهاوقفةكاتبالذكرانالرقتوقلفينواطسالتوبة
6ال08ش36نخ

العالضالسبالمافيهاتأليفحفقوشارفوشهبهطبعصثطبعلعة
آسلنهوآفىبهةإرالمىأزالويديناؤاهاناندمناابراهيمبنكللىحقىحلى

اتجارقوالعاكسبؤيأدابيظتالفتالمماكيةتلسش11



سيوالحعشاذ4نيزفا

دموعةاتابعم

اقموةاحسانامنكواتأجمالب
أطواراالحىفىالمذإهبصهمأ

ققصيرالنيوليعلىقيمازإتنب
آلارحنحبأطبالقران

اتصاشالجاضبهواالخوانإتفهيم

لسرده



31متصوفااع

عبدسيعايتأاحاريخااالالسومطريااللكينارخ
سلطاناكغلىابدابخالىمأحمدبخثدبموصىبنانجأحمدبخعلىنشعراوهاساا

لقصالحةصوهىشنةثالهثسعراالمامؤأصالمجالمجمديخاالنصلثويملىدلمسان
جمرطبعفكلدظمألوابخمسةحيتبقكلىاللهيقطرأقاصديناداسإلفقرأ3فى

م6م6نح861خاناججمحمرنس

363الح161انخاجنسةكالسمابقة

شهرذىتابقاوثاالحدناسحلمنقرخسعدفيجبشطدصهـعابقلمخرىأظمق
م836شاألانخاجنسانهولسىالحجة

6الكع07أنخاجنسعادىثبقلمأخرىة
العاملالعالماالمامائيفلمذاافسكلالثصرالئمرعثمدخل

ؤتبالمغريهمدينقفاساطغمئبافيلشلالمالكلالعبدرىادبنحمدبخمحمدفتهألمجعبدا
نفيلمثلفيرالفواثدوهوكاررسنهبضعاوكانيئوعاشةطبالقاموة

أطهفىبعضهاممامجعميقالكثرهاممايناكروكاوأيتساهلىنوناسايفعلهلبألخئبومعا
اهذاأعالههفافىمقاصدهملناساجمرطشارالىتعلبمأببندعبدليذباهأانش

لمحسلبهللهميفتألمنوفرالنياتتجسينتنهيقاالعالالىالمدخلاهوكب11
م6نحاالمنخاجتسعادلمحبقلمقدجملدفيإع

بهغريدفرأفضدثعطبعقصعوضىحروفطبيعالمذكوركبااأخرصمنة
1261شعاال3نخمبمانسثالشجلداتفىاهـهـلمغةاإاللسكندرية

26محاالخن3اجنسأخحرىكالسابقةة

العهديختهىفمأخزباليمومنههمقفصلدورأولهالمذبإلأخرمحمئةثانمامنجز
شاآلخرعامسربيعالالننكابقيىخمعيدىبقلماضالكجلعلدالى
876مش6خانجنس

الثيئحوهوشالناظرالمثاهدقكولفانطالبين3هى
وهولسعادساقرت51مئعالرلؤجمالزالدينهاهبرهللوالمتعلمتعليمحلىهيمبابراقا

آسلعهالتابهكتنمغبقلمقفعجلدحنيفةأبنحفقهالهدايةمولفظيذ
751خاناجنىباشاكلألبنبهاشطهقاخالفقهالهإتفىويليهارسا

م6مهنء

أبئهـشمطعمماجمعهركبخمبعلىللشيئلدالىبهعاماتةمافىا
66خاناجساعادىلىالحابخخقمجابنداللهعبع



اليريهالخلىبخانهاقهرستمنم

أحمدالدينللمألمقجااالملوكمنانلامسلوكاتبم
السالماثالالمدوكشافلادوكااتباشصقالفيهاافىث11حاثندداالمحثر

لنبىاعلىالمالةتحاالدعيقوفضلفيهانبزةامخهاو3ضاصعلىحسعاشوتعكمواوااليمان
نسشنهآالحجذىتهتكعابقعادىبقلملدمملمحةوسلمكلياتاصلى
أ74الشس18انخج

العالمةايتأموجودصابتالاحقيقةوولجأوجوداتباي
رتبياعلىشفةالمتولمحبدشنةالجيدالمرلودبخاجمساهيمثريمعبداالشغ
م87شاانخاجرسعادىلمحعلمألبقلمةتبةمىأربعين
التوحيدلمم3جموعقنهرةانظر

لقرنماطامنوىلجطابرجمكمحىمثبئالعبوديةاهى
4لمتئاالغزالىماميقالهدايةداعلىرحثصروهىءحالرااوأوائلثالشكشر11

اظمةةلنةالقعداللكلثرذثحلىالياآلاالئرحهذاييةملهثارحافرغ
أورةالمذهدايةاهاروايقامثيااسطوقمحدمطجةوفاصلمجع

م3امشسأساانخاجنس

مممنحأ93أنخاشكالسابقهة

662حاناجنسىةتايةالمجنبالمطبعحروفعطأخرىة
3م4أنح

مهنحإلأ4خاناجنسكاسابقةأخرىنهمشة

6انخاجنسسصعهاببوالقحرفىثطبأخرىة
4613شكل

بة3إفلحاساةنسعضهقفاابةاخرالقولهبلماااوتصدمققعاصععوئؤايخالهفتألىيقتحها
طاهربئلحسينبخااللهللشمكلبالالهوفيقسدموجميامشهلملمخهآالتنيلجمطبعقواد

ااولم9ش353نخ01ناسباعلوىنجطمسمحملىابن
ااجنسميهاضرفالجمطبعةحروفطبعكالسابقةأخرىهنهم
181مش53فىغن

مأمنح183خانجانسالسابقةكاأخرةنس
ئسلمنةةمحووأفندكمصطفىعطبئحرصىطبمأخرىكالسابقةه



أأ5التصوفماعلم

03مممن093انخج

صنصرعفاالسالمعلىاثرحولالسالعداالتشداالناآص

عالمقبانهعلىنيدصودمودمئصاعالعمالاالمامأعلهفروحهاوأحسنهاتأليف
لعادىمجملدقفىسررلمهيوككالشوراجمعهمنفرخشرلثاالقرنا

63م9ح161انخاجنمىاتبهامشهاتقثيال

وفاعلىسيلىتعالىاقطبالعارهبافنهاايتأاربانييثالمسامع
دلقننمشمالمتوىشضالمولؤرمحالشاذلىكناااابنمحمدوف

شعهآ1حدتاسعشهرصفرااوبمكاكتالمولفهنخطمنقعادكطهـبقلمأ
اجنسبالجعهرىالسيالسليماشالمعروفعيدالوهالمجابخالسيالداودابنبخطو

م6هش661خن

يئطرالىالذكاههدايقاعلىهاالصفهاوناالقياهثمسلك
المترقىإثعبرىإلمنيهارىلىبخالدينزينللشيئاللدميةظوءلماكلىوهرضراالوايا
عبدالعزيهتفرخمنتأليفمئالمثيئلولدهالثمرحاوهزاغاالذكامةبهرالممدعااش

بهامشهالجمطبعقدوالقالحروفجماطبعفةسشهرالمحرم
اس56ش83محاناجنسلورةالمذالمنظومة

طاهربنحمهـنالهثمطاهربنمنيبكسالكلالمسلئالقريب

رطبعةروحالنروأللشيئإعلىىكةطرىوبئبخااتمخعمدطو
03أمنحأمصاقخبمانسمئخةاأحمدااللوشسنعلبح

أحمدينمفربنخاجمعهـارداالقاذمتفىالهدىكلعمباح
غسكمنردخلىافىرسالةدععثصروالحاالقرنمماهمنالممباوررسلىرإواعظا

لحقيقةفىكشاالطربقهئمايخعزملتدعماتتأباثمشابهقلىشواالصادإلثباآل
السادككثمؤنبعاهالراظهريومجعهابعدساسنقفرخيمابامادامحناظلهرها
6الاتخاجتسالمؤلفبقمنحكلدةشهةفىشعيان

6الول5شس

ألمجحامدحلىنجاسالمفيململىاشسبكيرأهلهعلىبهالمضفوإ
احمديندبنبشطمحكللىبقلمكصجلدقفسالمتوفىبثيالغزالىمحى
م026شماالالانخاجنهيهاكرقافمحمال

الديناصيدماتأليألحمديةااوظاثففىالمحمديةرإلىي

منولمكدشئيهمارالصيادىاروسينىاحسنبنعفابنرربخهبداوحيمأ
يتنمطروظاتفىتعراممحاالكتبمانبالمحبعضقألسأدنىوتسعولفسنةالعمر



بقهـانلدجمهـائهمفألشتتاكا

فقوسبهلدلكباحمعهفافاشرتجالثلطلبباافاعهقوأهحمديئاالمهاركأا
99خانأجتهىةطردأفندصممطفىفبهطبحروفطبع

م93الشس

م8983ش80انخاجنسىمحةافهاصاللساأوأحرىئمممه

الشيئلعفتالصوفيقهـالسادةنقبلهفجمايلزمالدقيققاوفيةثالمعافى
منرعثمشادىوللقرشااعالهمنالشافياالبشيماالحمدىلشطيبىشعيبمحد
ثحطعادىبقسلمقفإلدنهسلثافراشكثصرمنالثاالهـعبتيىآيفهاتأا

6خاناجنسءرمضانتابةغالمثعهـاوىعلى
6876ش

سيدبخلالهلىيعقوبوهوثمرحالجناشهـعومصاالجناتثمفاتيم
شنةادالمجاراراجاجنحدسفراهصريركهآلحاجفىوفىاكبرسوىاص
الموودلمهزادمالحنفىااألسألمجمنطالمعروفأبلالماكمحمدبناالسألمشرعةعلى

االحددبىمالشرذاايتأارزحمررمنامثارعافرخشثضةوفىاسملفة
ءهذاتييلىبهاادىبدقجدسغفاآلصالثاصمربهع

اجنسشنةالمحرمأالئلفافىمنفرخقاهببنيىسطقا
م436ش651نخ

كترمضابنكندزبمصطنبنرمظبخطمادىقلممجلدمنمثوىأنسة
م7م7انحهولدخااجنسشلنةأواخرجادمحاآلضةفىكأبه

951انخاجنسئةملغتكابةلمألعادلىبقلممههأخرىةنمم
63المنع

منانلىامهساالئنينفرخمنكأبتهاومهيمابرابخطدسوقىادعهـماخرءنممغ
611مش71انخاجنسنةشالمحرم

ائسلىخرععفركابةآككلىعابشماالويومنبهاخرخرمحمشسهأنسة
اال654شع3م6انخاجفساتهاتقهيالبهاسث

بنملىسإىبالتالعارفالقطبتأليمفاهليقهـااظزاكقثيفاتع
11شنةرفىاشلمحادلودالشافداولإالصلمحثرفالالنحرىسيدى

351انخاجنسىالخزلىناشهأمحمالبخطعادصهـثبضلممجلدقفىنمم
آ036شس

الدينرسالهورالجعلىشرحوالنقشبنديقهـطريقةفئالمععةثمفاع
مغلالعالمةافأيأالثصرحالفارسيقوهذاامناأتخكلرالطريفقالنفشبنديقانقمثمبنديا



فنم

المزكمأنعرحامفاتأمنخةاثحهولاثموفىىالنابلالغنىعبال

عادىبدمكلدةشنانرهصينممروإلى
غانغأجىنمآشاخرلثحتالاسبمىكابةصم

قالمالحامحتقادأهللىالفالحثمفتاح

عادىبضلمدجهشخةطتوفىالنصيبى
نسىةامفاعاضمضانفىكابةالهندصكتعبداللهمحدبن

لجمحالالجمعهلمجتوم
بخطأحمدبكدغتل

63ممنح61

فىهعسبنطلعالماي

بخطشوثماالرلومم
ولول3اتبما

اصالمقنامرتألياانامخالصوفيقهـقروإثالمقاالشالفلسعي
صيالشدعلىكهوئرحةثالمتوفىلحنفىاشبقؤظعبداللهمحالبنالدين

181خدأاجنسالمولفمحيمهمليهاخطبقلمإمجلفىةالتصف
م986ش

اسيئعبالاآليفةايماواغال4الممتمالفواغمقدمةإ
قفىناثتسعكعوحوالتاالقرعاللههننفىفىمحسدالبسطامحداارحمنبن

لجمعةبثهاييحاكامنفرغبافئائانشهيرمصطفىلرحنعبدابخطعادىبقلمألمجلد
6الالع16خانأجنهىةسىشوالالعاشرمن

وهومختمؤنالغيوجةالسحضؤعالمالمقرباقلموباثعغقامأ
الحدأولهياباعثصرتواصلىمالىوزاالفاضلبعضخمرلمحاالخؤامامسالوالكاشغة

نسشهآجمطبعقبرالقحروثحيمطبعةئناتاتدبيراأحسنانىالته
ام37منس45انخض

امالسمح554خاناجنسأوصافهاكللسابفةأخرىة
عنميالسألتعباروهىافلروتحاننقشبندخاأصيئباخإلأيمؤ
اجنسبلىكدالالحاصطنعليقوداإبقلمالتموضوعاتدمختافقمن

66361شوالولءت

سء

اثعوالنابلسىاكفا
داللهامسهدعمداانحما



يهـلفديوانهامضثمننيه31ل

إففس4نشاالياشحلمةاالولقوالبابئهااالقمالاوبياندووءجيدلنالرالمقدمة
الهامعمدالمنامبيااالهاوالهاةبالمدنالثفسيانتعاقلبالبالئاليطالناطغة

الموتبعدالهبيانمفارقعافىننلمساوإلبابحالهاهعحندالموتؤضرحوالبباارابع
عاثرشهراالربعاكابقلومتهتعادىبقلمنمثقفثلدبهرعايتعلقرثفىاوالخثكلقفى
36انعال5انخاجنسالنصرأبأحربنبئشاإةرجب

شهابالعباسأبتأليفالعاومعارجوفالأمناجمع
المعارفعوارفكبرمن11ذاونةشالمتوفىبيرىاكأحمدالحيريئالىفي
هاياتلنبابالبأرتتلقهولإلشيفصليدااببابأرمقدمتتعلقررمحرتجلىللسهر
6الالنسمانخاجنسعادىبتلمصلمد

فىةبسلممناالدينلمحيىماتثالمكيةالغترأمرارمننف
حمدعطنةسلاآلشرجالسكثرثاالمجةومكابقكتكادىمجلد

م646شحاال8خاناجنساللفرصابجمالابن

ديةالطويفقانحرلالناليةرويقةاختصاراولفىمديةاا

اروهدلشكلثاالقرناعالمنلسالوىصراناحمدبنأحمدبنفيألحمديةامرةلعوا
تقربنحمدةختعرالمحمديةاالطريقةلنابىعلىاعبالغتىسيدثشرحكبتصر11

نسعادىبقمقفكلد4ةفرفوماوفههمهمثهانين
536شااالاقخخ

تأليفواألحباسهـ8االمفياطريقأرادسلوكلمناباالمةإ
لكثصرالثالمرامنعالباوطبىالشهيرالهروىىعيبنمعنجيورحمناعبلىأحمدبنلشيئا

شمهآجمطعصرفوفصطبعةنممسئهئنةرجبايفهاتأفرشكمن
ام3ههنحه6انخعانس

اثممألهش3الانخاجنثاممنساتفة
اممالهغهولخاناجنحانهمزةكالسابقة

ام113نع32هـخاناجنسةعهلساةنهم
3اايممش2خبئاأجنممىعلساتجةة

لعالمقثرفااالماميتمنيفقفاوفرحريقمفاج
بللىصرظمةأشعنةفىلمتيلمحالعادبادالمعروفبربئعربئمحمدنجصعدفةينا

م6الانعأالخانأجلسرىحمداالزبخطعادصهـثبقلم
مامدهدأتاالسالمجمةالمامتأليفةالعاوريخللىامنهاجأ



9يم9لتصوفاعلم

لثالئةابةالثاليقالتومكقبقالعلمألصباتسبعرورككلىةةالغزألمحالمتوفى
يروالالسلبعقاطدالساثسقالقهادحلعراعثألخاصسقارابعقالعمارضياالعوائق

لدنحةلىنرالهوآخرئزلفلخانياقيللداوأعرضكقآلخرةاأرادلمننافعبوه
م6امش351خاناجنسنسسكهـملمأ

جبكايتهطالمخمئبئفربخفتلولحسنأحمدبهنابخطهكالىمىأةنس
6م3ش451انخاجنسشلض

اأجقسلمخئألكلمستليةبالمطبعةطبعحروفثأضىة
م6مممشس551رخ

دألهبلذقباوعالمجدولةتعليقتجلملمألبهورفمبهلدتهبما11أخرءعمنمزةن
7ال98شاالخاناجحماشثنةالبدخشافاررشه

ايةالهديةكامعثمالجا4ةالمجضيةبالمطبعةحروفطبعأصرىة
3ام6نع2ول8انخاحنسأيضاللغزألى

3أصالمش889انخاخنساباالءهاخرثنميم

للعالمقافيئالعربيةباللغةوهرثرحلطألبمالمهنعىالغوىنا
افارسيةاللغةباألغهلنىاالمثنوىكأبالهالكثصرعلىالقربئالهأحمدالمولوصعنجمىس

مثرحعفىالشارحفرخشنةالمثهقىالقولؤىخميابكدحملىمنالجالسالدين
بيةبالمالبتوفصطبعستقكلداتسزةسحلضتأظاربيعسع

م107ش81صنخ6اجنسىشلت

هجفسارابعفئاتعقمياةنموهىكللممابقهةاصحرىنممعنأجزخسة
61ال5نع503نخ

أفندممىاللهفيضلالغفالسيدأبئرالحبمبرسئالمواردإلم
الدبفيةالفوائدفىرسالةوهىشئنةشاالمنلمحئعنةلالمولوبفيضىلمصالمتح

هـوفبلىاوهاتألثةوخسهورداعلىلسلفترامئكتهوالمقامحرالفرصريقهقتبسعة

عهآسكتجمدالحجازهـبكطعلدىبقلمققكلدطالالعاريقسةالمهم
6الاالش3أنجاجنس

الديناشيئمحيىتأليفوالعلىمئهقاالسيرومطالمبخومامواقعمم
العنايقوهىناالواتبعزالكللىرتبشئعنةالمتوفىبىالعربنكملى

المحمقاملىالمههلالىالؤاليقوساثققالثاالخقيقعاودايةاالثانيقثناالعفيق
قثتليههاضاستاذاذبياأللسهعنيغنىبلصااشهذاوماتافىقالاقصديق



ثطالوييظفثمنلم

األ3انخاجلسسنلحهالمحعفىكأبةكتعادىبقلممجلد
1363شس

م16انخاخنسعادشهبقلمجممجلدمالمذكورفىالنمماخرسدمن
8361ش

أبالدينيانميئفتاخلأهررالرفىالغاإلتثموان
وقثتإلضاتارجميفيةالظلهذابينضشاثموقالقرثىأحمدالهويانعباس

يدينالمرإلضاترلثاايألسالإلصماشاراألوليأحأفئألثةعلىرماورتأخيالهأصر

رىحادئحكثالمالناصمكتكابةشامطدبقدمألدفمةقعالعاؤينإلفاتالثاللى
6المالنحخاناجنسشئلتةماررجةذ

شعلىحمدبنلشيئلفعألمقالطريققالمحمديةاافقيقكااهبثا
لثاكاظهرالخيستأليغهابعدمنفرصسثالمعونمالماالبكلظانصديفاقهمدط

الالالكابقيىمتمتعادشاثبقلممجلدوننحقفهةفىنه7خرامربعالعثصر
م056جن81مخاناجنشلىصلنةثاششوأل

صاعاالسلفنبذمرقائقوهوفىالغناحممالختناماناحمماثصوقظ
بردىحانخطثمفمطقبالحبالذهبمحألةيغنثاتلمامجلدبهاضق
اأالمشهالانخاجنس

حرهالر

وطلبهمهستغاثةاالقطاجواوابخباه8كدداالوليافنبدقهـأ
6869حم74خاناجنسعادخبتلممجلدإنحقفىنىاكدمنهم

وهىيةالقشيرالىسالةثرحعاشمعايئممايقهـاالفكرالقدثنتلثي
ئخمهاالمتونزهراخمالجامعالشافىالعروهىدبنالسيدمصطفىماشيقلعألمة

الةارلىةاقلىاالنصلرصاثماشيازكرجميىأبسألماشبئثرحعلى
ةةربمطبعقبوالقوفحرطبععلدينأجزنحفأرإحةيهالقشير
م6أسحممنخ3بمانسالمذكورالثصرحبهامشها

الديخبهأآحمدضياالمثيئتأليفونحفقالطالبينيخاالغافةفي
البهرفىرسالةوهىعثصرارابعوأوائلعثمرلثالثالترنياعالهمنالؤىكمممطئ

اجنسةينةباالشانهجمهـقألطبعالىذائلواالخالاصغاشوا
863شم03ضن



121سحلمالتصوفل

تأنيفالصوقيةسانبلاآلبروصعسهضلىوهوضرحثوالقلبهـ
جباالضيرموصافىتأليقهأفىابعتدلحمصئابخطأببهربنميونبنالعالمخلى
عشرصرجبابسع1ءربعااكتابقيوكتألعادئابقدمكمالمجدةشحه

ابماقسقاالثييريابئاالفغأبنجالمعطىبكبالمحبخطاش
93االءن23ن

عيدنيئااعالمهاثرحولمةالمرممالغفةبثموحزكلتهمقالمسعث

وسلملشكيصلىأشبىاالىالمرسلىاخفقاعلىاشنةاالمتوفىمىأضابلايبهناميالعنى
تعاهـنحوجودافتهرسالةوآشالمتوفىالهنكلطبرهانجواابنهحدنجفضلالثيئ
تسجهاصثسهاتقييداتتمغبقدمكلدةشنةتأليفيانفرخ

361الالءنمولولشخاجهـ

تأياليقهـأاالمعاماتآولىالمشايخإنفأيةالغاثنثصرالمحا

نسهـعادشبقمأمجلقفىنممةةاثموفىأسعبرالعيافىبنعبدالقهالشيئ
6أالمشال5انخش

صدرالدينلعالمةاتاعيىرالخصوصلطواتخيغلنصصا

ابمانسعادصهـبقلمقفجلدصةلهالقوومحالمتوفىامفعدبن
71مأل3نحم38نخ

العالمةتأليفتةاالحمدالطريقهبياشحسمنفىاكأليةاأضةا

القاهرىلحهىاالدهلنبنرالديندؤبخكرالملقعلىأحمدبنبنإبرأهعمالدينبخبرهانكل
كتعادىبقلمكقنمعلدفشةاآضشعبانهبثاقيوالالمتئئاهشافىا

اجنسسسصمهاالثألليهدمحاكثصرمنشهرجمطاداوراالربعايوملتابة

ممأ6شممنخ

6أالحال7خانبمانسعانألبقدمأضصكللدة
كمحمدبنسيدالعالمهاماتأارحمنأقاصمنالعرفاقنفائس

ئنةالمقوثةلسالمولودطذلسالمالكااكاألكندرقثحهيردوفاامحمدا

ااحنمس3خنةسهانفخر7لتابقغتادشابقلمادنمعمنقدح
م196ءن33ن



يويهرجماللنبئكالخفىا

وائايسهعتاطلرتجاوفرأيتهاطيهالىضيقتهـوأفسمامكلىانفاطلعنىمبعوأثؤا

فرخمنالجيزكطبخمصطفىمبنحسنحظعأدىبقدملدعقنمايخمجيملتهاأذكرها
الع3خاناجنمسسشحهآعثهرخرالرابعكالجمعةكتابخهاء

1661تح

سطزمحضطنأواكتابقكتدىعابقدمعلدركواذلكباعنخرقأ
6أال6النعانخاجنيسالدينبخاكلاصئحظشث

أحمدتاجللمثيئنيةالىااللهيةيائحاابانيةشاراا
علدنحنيمهالبيومماسيديتلىوهوظينثصرالثارنجممامالقمنالديخالغزالى

6أالالشحال9خاناجمىلاشعهأقأليفاتهتاثولفبخط
ووهمارلالوأصولطضالماتلثصرح4لصغابالسولنضاتحاأ

لعاشراالقرنءبهامنالشاذفىلحنفىاأحمداالفسرافىنجكودبنابراهيمالديئبرهانتأليف
لالثمرحيىتأمنوفرخستنةضانرراثيسادسجمثايتأمنفهخ

انخاجششكادىبقلمققثلدءانر
6ال8نح

نجماةالدموقعلىبناثصكمحمربخكللعالمقاالقدسيقهـثالنفحاث
بئانيقلمحيىاالنسماالالكةمسالحافىااللهيهاتالبراعلىشرحلثالكشرواالقر

آصشعهانتالسيومالشرتأليمنحآلشلفرغشنةالمنوفيربأحا
ألصلبيعارثأمنثنعينالالةكابقليكتخلمبقدجملالشئمنة

الالخاناجسثموهىانجاحمدبرمفمانأحمدرشدىضالبخطجمع
الالتعرفبانباتاشالفرسواألتصالخ

نقدمجلالالحموشافىرالحتمحأحمدبنلهثعيئالعألمقاأيقأ
أجدسأا4ءصالثاثميسثالعشرربهمعاظ
انخاجلحابقاطدعتاخرصدجملدإنمم

أفابيقهـنحاالندكرانيهالىخاتاإ

شقالعاللئه

تخاكابة

مصطفىبنوحمنيمعبدا
المؤلفنسىماندلمههارا



الأأحموتسعنعلىلش
تحهـالولىجمادممنمنروا

ييهنالنرراأل

الهوجدعلممنمعرث

لثصوفاع

ىعاقلمجموهىومائعين
اخنسشطا
أة7صالمؤققهلهمعنى

ن

بن

حلسابلنيئتيىن
لطربرعة

طمالسممم

قصواعثصرهتجهخلىهىرسالةوهىراالسالمحكللماالستاثحك
سكلمدأبعلمتالديوكيريخهمحيىمصنغاثجموعقمنانصوفيةلقطالتوحيدعلى

بماعماووشأحمدالةيئاتخطلسصههابمالمحكثصرجمىأغتكأبقدالظ
ا3الشكلماولن

أطريغةطافمئر6رسلالووجمقالسالكينينهدايقالذاص
لحنفاالجداالوفىالطوابرنرئأنندعهشوقىيفتأياعاوغيرذالذصوآدابزةلنقشبندا

ابيوألفمسئصحرترفطبعظمةعثمرارابعالعرنأفافلكأىالنفبنلى
اعال3ش65انخاجىنم

3أأل53شكهـالهغأنجانصأخزعلسايفةسة

او1ثحرفل

العرشعبدبناصرائلمحمودبئبوالديناهثيئيامةللصلثوارداشهـ
لهابةغتبقلملخقتفكللدخه8لعوفىاهكالونهقاضىالمعروهبابن
61س96منمانخاجنس31اولسم

صزمانتعطدفىاللهءبأولياواالجماناحمتصليقواالتوحيدأهللسلوكاوجيد

محداالنمارىأحمدبكبحالمجإبنباسااأبالمعينبنإيخغارحمدعبدالعالمةاليفتا
يلةالمتوىاالنصلررالمحعلبسعربكبادةلسيدنالمتصالنسهبابخؤكاالمعروفىلقوا

ياتحعلىيشقلالكبالصغرصوهذاالقرافهودفنةعنمرعلهئوالغتاللجهعةا
ق4ألهالألدهنأقليمكلفىواالوتاداالقطابكلنواخبارمرإوباباكالمؤلفمعهمن

أحدخطمحكادكلهلفلملمريننسضةووببثغراالكنعريةلصلمحمنةلىاربيع
ع01نماضة80سهخالثافرالناعثدعااالرءكالةتدالمذممىاس



لديويهائألامئفهرسنا

ء6شس38انخج
المحمديهالطريفةمحثرحيالنريعقالمصرطيةدءاالحملىاوبهميآل

فىتألهغهمنلحادشمعثصرفرغاالقرنحيطأحمممىبنجبالمولرتأليهاالكوالسرة
بالمدزسةالغواعمةاتجاهـلثهاترمفهنرينوالعثالحادىاللمةايريز

ئيهينةجمطضاالولايعرئتيصمنفرالسالعندباماشرفيهاال
أحمدأحدبنفيوهىآهسانصرهمكتكابةلدىطبقلممجلدنقلى

3إلمانخاجنسررصاحبمالطريقهالبرابنمحمدالصوصحوغريليهامداثحفى
59شهـ

ممخانجنستعليقبقلمكررالمزاكباأنحرممطمنةمثجزمن
م696اشس

القادعبدبنلقادربخعلىاعبدفيوبالذومحالةجدولةنممعبغلممنهقأضممى
اجنسهاتخييداثاةااهـصغرنرمنالسلدممهفىكابةتمت

م796شمم9خن

االماملعالمةاتأليفةءلواططريقينللمماثاؤصهقالجلية
نسعادىبقسلمشضقمعلدشلههاالمترفىهفىكائبعالدكنمعطى

6ولانح3انخج

بطدفىهىجمأالمقرينافىمىأشالمئطبببنصعانأعلىنلعبجونسيمأعادىبقلم
قاهمأشيئاالعالمةتألفقمالسرالى3علىالمحتوماوءأمما

الدينلمجيمغربعنفاعلىلعاشروهوشياالقرنلماهحالشافهمنالضلكاباالسعدق
منمفىوفرخنةلممالمجةلمحكشردىالثرحهقااجمطتأفىالشلوحابتدالعربابن

وهوىالحرأحملىبخطتعليئبعلمصلفىهنتسثفىأثطاآحرريح
86سهانضاضنسانةش

اياحرها

عبداشيئاحالهظاتأيفكلبرثاهرؤعقائداانهمانيشواك
ببهلعقاثدةالمطابكبأاهزافىحاولنهالمتوثفىالشعرلىرنجأحاوهالمبنا

ةةفرمرجبعح9الساالئنينتأليفيوممنررفرغأاوأهلاريخمثعأهل
ااجنسهـعادبعسلمنحصلدةنسسهرينابخععرالمحؤيسةلهع



591آلملمألتصوف

63هـأش133خن

بعاجماألركابقغتالسفطىعيصطبقيطدكيموافعأافىبهاخروأخرصعنهةنه
أول9أشع053انخاجنمىلسئخةعثصررجبهعابع

الكبربتمشهاعبسئةيةبالمطبعقاالذهرحروفثبحنحتأخرثل
691نع68خنماجنسالمتقرماالحمرإايلفي

ممأأالش8النخ3اجستآلسابتةأخرىصةنمم

ةددبللتصونحوافهرسعحلمطبصعتجاوتعالىانةقهاقالمق
لسبتهالىجزأفدونجسقوسهينضاثةئهنهوحدأفيئقرضسبعما

اغامهألنهسهلاعظويليحلملنةمقلهذصاعشسالمممابح
مغيرامحمبالعربيةمغيرالكهبالعؤية

أحمدالمههـىيىاببحمدا



يههانديوثص41
صسحص

عظثوااعلم

فاالحرف

علىئبالحسنالهةالتأليفالمحثمةبشأقاآلياشالىيهمة
بقلملمحجلىةالظافياالعلىوألعدوانرجالعالمينالمحهدنأعلهلشاذلىاالمالال

أ805نح3خاناجنستيتببألصهلوقةدىط

بنيحيىعدطعادكعتجلملسنروهوأاابأدبه7ديخللترألىاماحيلعلومجز
التصوتعلمانظر64الهشع8مانخجنساسطىاعلى

ثسكلدئةالأاأفافلئمئجمألممنجموعةلستغاالثمم

ابراهيمشيئالياتأ2ألةي3رب16لحطبا8لمحهخطةاوربهيصارثانشدىعأممأبقلم
اجنسجمعررثطبعقفكلدزهرىاأشاقىاانحاسداجمابن

3امنحم4نخ

3امانح53انخبمانسأخرىكالسابفةه

031اقخاجنسالطوخمطبممعجمرلمجعكأخرىة
ااولطمقح

003نع33انخأجنسجمعرطبعجمرقأخرىل
263انخاجنسصتلبمطبعقثرفسوفطبعقأخرىظ

امااممشس

أم11م56انخاجىأخرىكالسابقةءنمم
51113شم66انخاجنسأخرىكللمماقةسة

6113خنم6الانخاجنسةكللسابهاخرىةا

أاااامااالنع63خاناجنسيعلساتجةأخةا
أانسةةكبعارازقضاخبطبعقالتححروفبىأخرىشة

مم358نع33انخنج
أامم5نح333نخ3أجنسابقةأخرىكالهنحةل

احرشالها

االديئجالالحافظاالماآقأليفلةأموراآلغفىرالسافؤرابيدا
جبيرألحدصتيبعالغروسليسقادلموالشافىاابسيوطئبهنكأبىبهرلىحمنحبرا



االالمعاظلم

منكبؤلعاوعدثنخطهةأنجزبةانهذصفىأواآهـهـاثتوفىشنة
مارمتقبعالثالثالجنقراصالبعشوأهوااللمووااآلخرئستوعإحوالاسكلوهشافف

حرهاتاسع3سعجطلسليهمرقحالبىابورتبيحكليآلثلواديفطواالإلتاآلمن
شالهرقتانطيمااشكليوحمماأحمدبئسقكللدبخطشاالمىلىجمادى

م81هـعصانخاجنهسروتأحاديشمفى
لمحالمتعيرفنعدوهواالمجااالماكأيفتلبستانا

كىثدجمألوريخشقوفاتخالفجميرتعيبنوفىقلحتهيرتجندصالاهبابراحدبنأبنىر
مماالعلمقنامنأوردفيةةغطااناتهاالظنونعنعذكىهذالحبكشص

فللنافىحلىألوضحردفيصاهواوأثيردلتجمينشروانهلمحلاوالجهأليسع
تمتعادىممأبقمقثنكللدلناسثنفعقاالكلألمكوامضشكصديثاطأسانيال

أخرىذمغؤجدفىأختزيادناهذططوشنةااالوددىحطرىعثبقمامسخمم
ازخانخاضنس

تألفبالديئواللتالعأفيامارفنويوضابستاشالعابدين
بانتشآكانخالشهيرالدرصاكهلمالعاالثصادثاالحسينىيونسالسيدأحمدبخثدبناالالمة
قالسعريتذكرفبقالسيدرقىابقيعإودفنآهـكحرااراالثعنينالمتوفىالمجئ

إنهرىيعخرهامحفلالسوروأداملأوضآيانممننيقوفضللقرآلسوراابعضفعمنضل
لرقملكلمىكيرذأوقاخوأمابعضىضلاوكذلفمنليامنىلمافيهاصوأدعيةخاصة
هخاناجتسشلعثصرشوالكابةيوكاالحدضامستكدبقدم

م191ش

بخحبدصاعالعثغالعالمةايتألوفئهقالقرإرأالانبست
المواعظثمألؤاعاكاثروهوكاباالقرنعالهزهركطمناىاشااىبحيعرالمافته

أالىابمائقوخمعسةعلىرشهالقرطبىطثاوسماواالحياموتذصأاكتبمهلعدةبمن
قدتلألمحرمشيخمنصوالعثمصالحكاليومئبيلتأليفهمنوفرغ
ام7شحاخاناجنهمىةعادشابقممجلد
قعدجلبنقاصمصخطعادىأبقمهمامافيواجلدكقانجزاضصمنهذفة

8813شعمنخ3ثجانهىورآهنهماهفئالمالالشقيرىا
جالجاابتأليفاساصهـاورياضىبستانآواعظين

بلنالمعروفنبلىاادالبعدرىآلتيىأامحدنجلكبنكنجنالرحعبدلحافظاالديئ
انرممكثمثاكةببغدأدليلىآلجهالمتوفىةةوقيليةةالموودالجوفا

صخطبقالدىمحلدفى4ذيكلنحايكظلسستبكلىصبهطم



ييديواندئهحه8لئم1

اجنسلنةةالحرامالقحدةخرشهؤىمئكابتهائ3قرخعلىبنحسلم
أمأشس6نخ

جالمعوميفونحيئمهـللنبرالحطنىالشيهلبغيةث
ةلسقااراهمليمأاالمنيقبداغايةفهطفهأمنااالزهرأآلنلجامعابالممعقالمج
اشىهجمهامشهاتقييداتةأطوشاامثممحناةبربعأ
30613شس63أنخبم

م061شع3الانخجعاسنكللسابتهأخرىنسة

حرشالتا

باألمجزصالدينالحافظحيىيوماالقر3نداسحلة2فىيانت
شنةماهنالعثمراالوللمولودفىاالشافياعالنووىللىبخنربصحيى

بهلدودفنشهبعامكثرسرجباالرليلىالمتونمشقعمناشامابنودبن

األخرشهرربيعمناالثاالخسىثحةفرخمنتأليفهائوأشعثكليوهومحنتصرميت
مئوالعمثرلثامنالعثالئامايكابةغتعادمحهـنسضقثلدأنجقلمنةس

6371ش16انخاجعدنسمصطفىنجآنجكطاشلاالولربيع

جخطشتاثيكنررجبثاشاالثنىغتكأبةعلدبقلمكأخرصفكلدنصزة
أ05مش33خاناجنسىاكإأبكدنجاصنبخطاول

أنهىاخمازفقهيةتحمساثيوااالولمنبهاخراآلخرويليهارسالةمنبهاضأخرىة

9هسشمصانخنج
208شسص2انخاجنسدىطبفلمأخرىسة

51هنحهانخاجنسبتهثادىأفيىنسة
الطفالوااليهلمو3فوأئميحتاجوأحاد3ىلالتحرس

المويدقىاشافىابهنكسدنجاجمرألهيؤالصيأحملىينالعالهقثيسهابااالمامتأليف
قفكلدةةركثصرىثاثاالننينؤبومالمتهخهش3أو

ةلمحمهآصفرمنلتالهعاإالنننبتهايوممزفيءخيرشمحمدحسنبخطدىطبقم
301انخاجنههياعايغيقكدكهااحمدالمجاأحمدنجالعاليالمفميئوعليهابنط

50361شع

يئاصرمضانوجبوشعبانالميعادةلمحفرإهالخوانتح
شرفعلبعةلطبعصوفالعاضرضةالخرنمنعالانمالفشئأحدبخض



921المواظأعلم

عم34نح3م6انخاجنسشلغة

33فىنعم3الانخاجنسلسابقةخرىق

عبدالمجيدالشغتأليفالمفمدلعوتحبقخفقالعمرالجديد
بعةآيخمرمضانلسابيوالعثصراايفهالهلةتأمىرلؤلمجفوغلثا

اشمىألؤلفيداتكالثصرحعليهابهامشهاقيانشالطوسطبعهجمر
81صهمشساس6انضج

م6شعم13انخأجنسأخرىكالسابقةةنهم

ألمججيىاالسالملهعيئفتأيةلحطبالمنبرنحاالمحفقالعليةجم
الجعهييبةفيغتعادمحةبتلميدشفدحشضالمتوفىاالنصارىإلزكر

اجنسالشافىالشعرأوىأحمالبخعطنةصعدهإلمحمآضشهرالله
05881ش1نخ

اكالمةاتأليفاوجودللمحجهعالمقصودوبغيةاوجودخ
فهخمنالقرنمالتماسعكاهمنبالذهبىلشهيراالغطبىأحمددثمأحمالبخكدبنعبيدالشيئ

دقطبضممجلدضقفىشةساآلصكشمربيعوالعمثرتاسهعااتألهعهاثط
5369ش7انخاجانس

يشيئبهاوالتوههلاررسنىاأميافىئيةلقصيدتطتحميس
م3م9شح2مخانأجنصعادكطبقلمدضقفكلدسعدأ

العالمتخساالمامتأيواموراآلخرةالمعفىبأحوالالتذكرةك

اليلةالمتئالقرطبىثملدلسىالختربرجمااالنصارىبخفرجأبدبهرأحمدبنمحمدبنالدينا

علقمزجملتساالخبارواآلثارمايتفيهجعبوهوقيشنةشهؤالالماحممناالثنن
بابصعقيجعللجواأنوبهولبىطواالثرافوالنالجنتوالحثمرواوالمؤلمونخواروكا
مشعكلأوايظحدحديأوفعغربببيانلهعمنااهامجئاجأوفصواليزكرفص
آمهاسشهردكيالقعدهكثرمنالثااليوتحطكابقىعابقمممتصلدنم

الانخاجنسالبرسوىالسيردؤىثدنجعبدالطيفسليمانبخط

رفيرالبارالتذكرظلشعراومحالفاخرةالتذسةانظرم311شح
ام29نعولانخبخانسطدىبقلملمحثلدأخرىنستي
ومكتكابقثابدالمجيداءبنعلىئحطءطعادبملموهىبهاحروأخرىة
61ولمنع511خلااجنسررجمشفعئتاسعالخيمس

قيامةيوموعفوهتعالمحومغفرتاللهرحالجممنباجعايرأولهأخرىةالخيرمىالجزا



الخعيويهلئيكصاثههنفيرشدا

امانخجنسحزسالمجرخرهوباشمرومءادىبفلموهو
االمشس

خرهثتيوبخلقئهئطأمنلعسيهرووراابابهييالخيرأولهدأخحرةمنالناالبز

ا69ش831انغضهنسدىطيألبقلم
مىميالصحزةالشثوىعلىعطغنمهملالكلىفثلمذالدكبماأخركطمنة

الال4حاانخبمانسشةرجبىكرأوصفىغثكأبة

بقلملىعدنادثىهوالجضقواافقأهلبابثدأئرللىاستهىطمنهأحرةالولمنالجزا
االالكلهشمانخجنسررىط

القرطبىمختمزرركفئواللآلخغأفىالتذكرقالفافيه
الزهرىاقلعفالجبليلالقلىقىيمىلمحالشافىلحسئافيلؤرامحمدنجكلىأصبنللعألمه
لرةتذوخاغقوزادعلىألوابوعثرةمةمقحدرتبهاعلىفةسدلىاشعبانثلمنالمتهثت

بقدمجللىنةيمهآشهرصفرفىتأليفاتهتايأبعفيعاصحتاجالقرطبى
رجبوالعثصريخمقالسابعاالثينبيضيىمدةالللىنلدكتخجلبئحسنفيدىاط

ام51أشخاناجنسشل

االزهربمطغرخمنثافىعالبنكصفىحدبطءادىمأخرصمنهـافمكللدة
011انخاجنسسشمعنةالقعددئشالسادسالخميسهحمعبهالمح

ع611شس

قالجمااأفاضللبعضالملوكنصقبوكبالتبرالممتعر
سئئمامنالمتوالغزالىمامألللموفيانصابلااجماهفيبعضاىأسأوفى

أكيرشيأموضعوععرتمولمتييفىعلىبيففامتهانحذالثحونقلتهالااللغاظللىهميةافارااللغة
انسةةالىكلستليةباطبعةصوههـطبعقفعلدبال
م103ش51خانج

مممنع61انخبماذأضىكالسافةنممصة
بهاهاكرلؤجمعربرهاشالدينمامااالتعلميقطرالمتمثعلعم

آةيكتكابةمصطفىبئحمسنفيعادىبقلمكقدمجلسللىاالقرن
اةاطرمييلاههعابنشرحانظو61انع91انخاجنس

التصوفكلمدأبطا
55561انعولانخاجنسرعادىبقلمأخرشامنهضةنب

أال4الهشا3خنااجىنمدىلمفنهوأممنا



كابةالزكعيهكتالكللبثباللعةجمةأسطرهافىأغابببنطدىبقمممثهحرصمأةمم
أأل95نع31اتخاجنسعبداللهعثملشخطةءا

701انخاجنسستمهآههيقأبالمطبعقاصلطبعجمأخرىة
091منس

91امنعأالهخأناجنثاأصاللممابقةأخرة
039نعمههانخأجنسرىكلسابهتأظه
13903نعم65انخاجنسكللساتجةاكؤى4نمم

303نمىالهةانفيأشكللسانجهأخرىشضة

لزلمعروفئئقاالبنلديننفرامشسنلعالاليتأ4لمحزثا
يناقسطثطباالتوفىنيقائطااررلةجكاخواأحديةالقسطنطينيلمنياعقىصع

طراطوففلينصاثج5أجمعأردشانامخوسبعييسنققالفيميخفعنآست
وعرفوألسباجوأمثالوآدابوأقواليألمعةوشحراتةاومنبهاتائضةصواص
مقصفرغدغادهكعبرقلعتهوذكلسيرواالخالاعئادمحفوالحالاألخالمكلربم

الخبممميىمبتهاهمزفيانلطيبفهحسمنصخطشغبقمنسحتلطكللدأصه
انخاجفهيىاشالقعدةذىنءوإلعثصرينالخامس
الالمولند

ا01أ81االمه01ل



بلخليمانةالعممقهرشئت

561نل011قخمض

وبهامشابمعتاشالعارصيئةلضلوهبيةبالمطبعفوفصطبعأخرهـة
ا689نح051انخاجأيضانممىاالب
ا9الولنح151انخج16نسأخرظكللسابقةة
اج4نسشفجمطبعمقمحمسمصطفىفسطبعأخومهة
55111نح381نخ

65911ش391خاناجنثاةأخرىعنسانممشة
991الهاش4انغاجنثاهأخرىكلساقةنعم

181هنع511انخبمانسكللصابقةأفيىة
95111نح611انخاجفسأخرىكالسابفةنهمشة

اضافسدسصلنهةطوأفنىبمطبعقمصطفىحروفطبعممأخرىءنهم
53شممولنخ

عم68شمم9غاناجزحماشنهللسابققطبعتأخرىة
3النحممانخاجنسيلسابمةة
03م8ولنهحم13خااجنعىكالسابقةة

شيهاسغرعثموىالسبضابعميبهغتبقلهإىأض2شةنم
أل3الش91انخاجنثا

العارفينامثعهابستانءانةشليريةءبالمطجعقالمجيموفأشصاه
مما5ش603انحاجنس

م6103ءن3الانخاخنسأخرىكلسابقةةنهم
933انخاجفسشلنهبالمطباكفالمجنيهطبحعحوفدهـىأغنممضة

در3أال8شس

3أالأعمم5انخاجنساشرىكالسمايضة
ألمكلىالحىكماالماهلشوتطهراألعراعهـاالخيألقكزيب

مقألتسعلىلىمحنةلمتوفمهعاغؤنمآرازكنايبابخعسثولمعرأحصربخثال
فرغادالىبنلحسغافيدمحهـطبقلمففجلدأاالخالندفيدثنكللمقيوه
اجنسشنهةالخدذىوالعشريخمنالسباوابعمصتابتهامن
3669شالنخ

اج15نسفةطسهاوطنجمطبعقجريدةهـحروفسثطبع4اخرصمنرقيل



51سعظهـثوااعلم

امأمش31نخ

ا3سعن331انخاجنسأخرىكالسابقةانضة
ااجنسلتةالمنيليمطبعقوادىحروثالهعاخرةا

ا65اشس441نخ
اول65شكام541انخاجزسكلهسابقةأخعريخة

مالفىخأناجنسشنةاوطغثطبعأخرث
م626ش

م6الفمولخانضأثسكالسابقةةاخرى
84603حم93خاتاجنسأخرئكللساتجةة

م05انخبمأئمسةةلايخلوادىثطهمعأخرىنحةن
م126ش

م056نعم15انخاجنسأخرىكلسابقةنسشة
م156نحمهمخانأجنسكللسابغةأخرىءنس

ثوهالجيم

فىالمتهفىالشييريبهىبيرعلىالعالمقثدبنالفلوبيجأل
الجةىفيفهتأمنغخومهاظنصاغعلىمشلبفيوهسلثاالولىجمادى

اثللثافىمنهافرغسليمانلعكارهبنبطلىعالىبقلمضقمكلدهاسكالا
انظرالالمشح3مانخاجنسسنهآسرجىاوالعثصريخمق

اقلىبضايا

اعالفرجأإقاالمامأيتاأناصعاواالنيساصاعالميساأ
المحعةببغدادليلةالمتوفىشنهأدششنةالمووداالبهريالجوفيىبخعدبنالرحن

قثنكللدعثمؤاوابكللىرنوجمظةاوكابمفيفىوسثخهنثررمظثا

مم4ش81انخاجنسعادسلبقلمثإبهاخرو
فيأحمتالدينانعالمقئههابتأليفارالعرأردفىحوواالخيعارإ

خباريخهكداملهئالمجةظالمترفذمسقهلقلسافىاجملةاببابنهيرالشمجيى
صلىالنبىإر3هورواهكقكرهوذلومقدارجوارموءسنبتعوشنومعكاممصنسيدناعفبق

ينعئصرعلىوزبخهلنشيواهلمخيطعلعبويربندرباموراممايتعلئذلكوغيروسلمكليهفا
نكحامسربعااقرغمفاصمناوساالىمامحملىمجبقيعثادكطهـمجلدأنحفإبا
لمتتآالاعلانظم3عانالغاناجىنمشةالهح



للوحجثلهـألصد

صرمستقيمهدىللعلمقمنوتكلجوهير
سىمجلدلةدعةيرءقدءيرموطفعلىصالهخس

المحالمقمنالامميتماهحنيفهأءضهةفرفهالجوهرإلمنمأ
لدقةخهآالحادخثصرأغهاتأليفانغيالعالقرءاسكندرالحنفىبنحسين
التوحيرعانظر3هنح91انخاجكانسعادثأتجلم

يألحرهالحاتت

فىصهضهاحراوالخربرىقكدبزينالحألحشرية
نسآةدزهروأبكطبعةتجرثطبعةاحوااللمولنوالحمميوالنثصر

اأول9ءأتع4انخنج
أأ59انصههخانبماشلسمابقةإخرقطمة

3691الانع3أنخاجنممياخرىكانسابقههن
84611انحولضاناجنىطائسابةأخرىةنمم
مأمألش043انخشأانسةانجةلمعأخرنحةفى

عم89نحماأتخأجنسأخرصمانسابتةة
م993شممانغاجنسمابقةلأضىصنممعة

أحمدبنبنعبداوهابةءالاألماتاجملياالسالمخواضو
اقحليهصلىاشللنبىكرفيهذنحتاثنوالتاحهعأواخرالقرنالموردفىالشعراتعلى

رربيبمعواالمسديقمحزقالصدمعاضغحتوقاففىبضسبضمهموللمسييهأخوةنمسم
خمواجةاكمعجواونىلغنىيرمعوالفالمتعلمثموالعاةالمرروبمأمثغواتالحى

كللذةهافبيغكلهاهاكازأللوآدانمائراأزعوكيرذدالاوإلحرتفال



551المواعظعم

لفالمهاسالاحر

علىعلواإشيئاالعالمةتأليفالسلوكطريقفىرالمحبركأدا
ذكرفبهايطمجرالبستنولحامنظيمةنةلهعالمتونماالحوصالشافىعطيةإبن

كرذصمميتكبيهاعلىوشنعالعاثرالقعرنفىلهاسبهابضياارتسإكأاثبموابعاصىالىا
آخرهاقصيدةوفىدثطبقلمنحكللدةوأخرىفيالحيرداأاينابغعلاألداسالتى

الال13نح3خاتأجنسجمعيةوخالبأيظصغيرقئخاآلداب
عيممىأحمبمعدبنالمجالعباسمالعايتاالالزالمنظوم

كلفصلىمفاحمثمزقموايدأعلىبوهومختعرفيةتالمتوفىاالقليثىاأللحلهى

وكيرهماصايفوالتابعاطألمتبعاوسلمكليلتالىالنبىالرمنبشنو
االمص6شامأنخأجنسعادىبقدتثلد

جمةاالمامتأنيفاألخؤاأحواشففىالفاخرةالدر

بتلمهفجااأنسصئتلىالئوفىأحدالغزالىكدبنبخكلىحاهدمحملىأباألسالم
8601شاالاقخاجنسعادمحل

الم9أنخاجنسأشجمطبعضرفصونحةثطبعاضىةذ
ام65الشس

ام65ولم08انخاجفمىأضىكلسابقةة
م9651حماانخاجنساممابقةأخرىكاة
امالهرحم8انخاجنسأفيىكالسابقةنيمض
اماالهح3سانخاجنسأخرىكلساقةفه

أحمطفيحسمنيخمحئاشبنلعالمقاكايتثللناحناددة
داماءلىممئعامحاللسحوكثلثالفاقهشاامنعاللمثاسالخودوىا للعوسىدمسير3ء

حرتطبعجملدنممضلىتأليفهاشئهلمفرخمنأيصاوظاديشدأونرح
مام2نحم8أناجنسثانةجممعقلبرألق

اع5شماقخضاذسلسابقهأخرىةنممئ
انخضأندىشمهأببرالقطبهحروفمنهأخرىقينهم
613شس

اخانبمانسشضضباالستانهلحروفطبعأخرىنمم
ضش



صلديويهفهرسشالكهماذ14ثمن1

جمرعثطمجلدلقفىهآسألمهوفىالشافىئيبهرألسيوطىبنعبدلرحمن
469الش4انخاجنسصضجمصرس

نسشطنةضثماهينجمدثطبيوههـالمزكورانمباأخرصمنئممة
1079شال6خاقض

ج15نمىنةللاسيدعلىابعةبمطجمركلطبعنقأخرى
381اصنع231خن

33691خامانخاجنسلسابقةأخماصلسزة

امخاناجنسةةاجمطبعضرفبرفطبأخرىة
ام63

م3الشح303انخاجنسكاسابقةة
3ولنح403اقخاجنسسضةكالساتجة

م83نعمهانخجاشكلسابتةة
م54نع603انخاخنسةكالسابكة

م3انخاجنسةلنةانسيدعلىبهطبكةثطبعحبمأصوىة
5103نص

م032ش3امانخاجنسلخنةاشرثطبعأخركة
مم634ش313انخاجنسأخرىكلسابقهة

بكلوىالسيدعبداقهليتأالعامةدالتذصةالتامةالدعوة
11ليلةالمتئةاصفرضامساالثنينليلةيمبالحدادصالموودبزالمعرفيينىاررم
أالجمعةالىملرةبالكليألصهذامئخنئةلستأذممطالقعةمنالسابع8رثاالمس

اجمطبعةطبعحروفنمآةمالمحرموللعئصرينأوالهامنالسابع
ورالمذكلممسيلىصةإلمذاةاارسالةوءيامثسهاةررءةدالرايقكاشكبيئا

3م72انع813غاناجنس

مم2النع113انخاجنيسقأضحرىكالسابقةنهم
لقاضىاأحملىبنرحياشيئعبعدلنارتكوالجففوانجاراقائتىد
اجنمسلخةةالكرررىمحمدبخمصطفىفيعادىبقمكقجلد

461الشه501نخ

نسشمئحهآعلبعقثرفحروفطبمحلعرالمزأخرممطمالتهبة
لاهمش31انغج



االهالمواظعم

شئلتةمصطفىذأفنىةبمطبطبمفجلرمنأحر6نمم
041انخأجئسللسيوطىالجنانالبعونعمفىالدرراورسانشهاوجهال
1581شس

581منع141انخاجنسكالسابقةقأخرىنهم

امسعانخضانسطبعتعثرفاسمنةاألحروفطبعحبأضىنهمفه
مم98ش

دررافىساقيدشهاسئخهاكلدمصالفىعطبعثالبهحروفأخرىنة
هشم33انخاجنس

03ماح333نجاناجنسأخرىكلسابقةة
م9مش53انحاجنسلسابقةأخرىصةنس
اضانسشلنة4الخيهيبالمطبعةحرلةثطبحأخرىةنم
م61ال3ش093نخ

713الهنح3اخانبماشىلسابقةأحرىة
الجييىوسبهنبدالفتاحاصبخللثيئجمعيهخطثدليىانهـ

اأطبحصتبهلىقئاشنهاسهآثيونىشههاالمولودايواإاشافىا
3م8نع3مأنخاجنسآئمسهشاهنبعةجمط

ممح33اعآقخنسأخرىكالسابقةةف
أنسةسقاراكضكاشسيئبمطبعةصوههـطبعأخرىة

3ول44خكليم3ولءاتبم

مم05شع3أانخاجنسآخرىكالسابتةة

لععمافىاثافىلاقلشاالميهىأحميللشيخ4طبهـيواث
مولانخايملثاآشجمالبعقثرفروفبهـطبعفصةإ

مماالش

م8103نح103انخاجنسبقةأخرىكلطزةن
ألباجموااانظرصادالولىثديوافي
اجنمىعادلمحكلقلميدجمعيةبيىانثد

اللؤارانظرالخاسإشا

الحسقنحمدبخمحمدالججادفثدينسبجمعيهخطبشهـ
دفنشئئضهفرمالسابعباقاهرؤلىولمخنةاألرو



ةيويلىفهرسانلهبئكثمناه

اضاسشمهاجمطبعغثرفحروههطبمعةنممجمقابرالصرفية
م3اشاأالغن

م33نح811انخاجنسأخرممطكلسابغهظمفة

مم3ش811انخاجنهىاصسابقةنحقاخرىكانى

م43شحمانعاجنسأخرىكالسابقةة

م53دحماخاناجنسكللمممايقةأخرىةنمم

ادهىشتامةعبمالرافقعطبعقالشيئضانحروفبعطاخىة
3م48المت3م6اقغش

مم82نعصالمخأنجىأالمةأخرىة

لمعمةاحرهالذال

تأيفاالخالقومكلرانفوسفىآداالنماشواإلصالق
منفرغانتلسعالقرنعياااللهثبرمناهلىلابخسالماللهكبدسالمالحسنأبىاالمام
طبعةلسصةالقعدعثصرذثضرادعفياذكورمرهـابالتألمج

53خأنأجنسشانةوهبىأنشدىمصطفىعطبعةلحروف
35603شس

االنطاصطنىبنزاقكلبداالسالقأليلاذريعقالطعام
األناماالخواصحقهيراعفهانغعاولمواسقعراالاجلمناالصلمارايكللمفالفيها



951لالمواعظعلم

الضيهعوايقابروهىلئمفرفاابهةزادهامالمقاميركبلمجنلمحاايهةمنأرادالخرونمحس
لسلثابرصراطامرأحمدبنأيئعنقجعفرالهمربناسبنجفرالغضلأبلحلفظ11

469النعلمخأناجنسعادمحهـفلمثبلمدأفىنسشة
ايسهـقاركاطاطاارسملفيياحكمنافضالمبهعالحداثرسالفهـ

ةبهثوفزآدوفضلالمتنيجودقكقلمستدالبنائكللىلطيبالمممبىألمجاملهامنجم
أألالمزخ2انخاحفسأاصنلصكابةتعادىبقمنحكلد

هعاحظاقكءجموالسإلصةاكاللبهتوجكالحياثرسالة
01انخاجنسعادخمفمقعلرأكذيمعةياثوحوحم
االالولشكل

وعظيةإلتحمثهالصلى
سى

هـجللىةهـعة

حمنجمكبدالفواتجاالدينأطجاألماماتأليفواحاالرروح

جئصرثايلفالجعهلؤفىواشيةوقيلنةسولدالصديقىانجهتدبالجون

نسصقهسعالوعظفىامحتعرةقصكللىميتادوهوكابببغسئةانرمف

دىسمنجماعضوابعاالخيصىومجمقتكابةلمقراموصىعلىصثطدىطبقيمأ
األنع51أنخبماىنشنهاآلحز

الشهيرثعيبالعششتأليفألوالرقائقالمواحظفىقأفاإاروض
تلوحديشوقصائلىشوأصااوخطبوتزورقائئواظعليلبوهئملحربفيشبا

لوالقبمطهعةحروفعاللدمقمذمجلماينففوخمستبكلىعيوكيرذ
33مش43اشاجنسسثئهآ

مابحيكشرىإثاالةقيمغىكانعمغبملمبطصرايكىهأخرعمننس
ممأمنع53خاناجلددىشهاالثافىحرجمي

ام5انخاخنسبهاضومعادىبقدمعثلدأحرءنممة



يويهانللىثلهكهةلمنفهرساأ61

303أل6عامأانخاجنسأخرىكلسابتهلة

أام3الالنحممخانمانسحرىعلسابقهأ
11مم87شمامخأفاصنسبقةطأخرىكة

اكابتثابومهنكىفرغعساأحمدبندبئصخطىعلبقلمطمنممجللىأخرلممزة
اتايمطالماياألفاضلىبصيعلييهابخطوطلتوبشلهسهرصفرثاثيىانبي
االألمنح5أنخاإنس

بضحرعثصرتاسهعاالثنيننحشهايومفرالبوشمحمدأحمدبنكطمعادىممعقأخرى
االالش6أنخاجنسشتالول

مضانتابةصىاالكناصمبنلمنمابكبدغانمفيومبهاخرخرممىقاأ
ةاالأل5الشانانساشل

هعايتضشأحلىجميامشهاكابانةشلنيهابالمطبعةبعفينحةأخريةمل
الدينزيئبنالعزيرحبالدينينزشيئهابعدبالموشتتعلقاظثاراوأحاديوا
اجنسرقندىاسصهااالبالقلبالمحزونفهحقؤالعيوشثىوالثااثلهبايى
مم64نعامم6انخ
3م4الح3االخاناجمىأخرهـكالسابقةة

ذيخبقملدبخقثنفىلثترامامينسهبلأللصاوريخااإلضر
أالشس49انخاجنس

األحرهارإىي

أبطجمربنرحنشكلبدالدلىقالعالتكيفراباحراك

8انخاجنسىثهعادممطقثنكاسالبقلماصكنةسالمتوقالسيوطى
االال6شس

بنحألعالمقهثهاسمالدينتأليفمابمزاااقشافعنحراار
اللملىاالنننيوبموةالمتئشةأواخرفىالموودالشافىالمىجمراحمدبن

وعيداواوجملىحراوبهاحكوزمايتعلقبهوالسانثقبوهوخ4سشعثصرمحرحب
مجلدينش2فجزةاكوبامقدمقوكلى7وسبكقوستينيعمانةأرروماو

ممم3ش63نضماجنسئلنةبمطبعقدوالقحروفصبع
مآمنعالمنخ3اجيىذاخرىكالسابعةسمه

ألالسينمرفااب



61االمواعظهـثحكلم

عبالنصرمدبنأبىاألهامللششإشةالبوإعظفىالسبعيات
أخركطعبعةالسبعقببننىجةيلسالسجةاالشععازيناللهاناعمهأوفقالاناالهملىارحمن
مفافألسبعقكالسبدلىانأجمغآلفببتعظيماعندخوألسبعداشلعداليعم

الخامساالحلىبةيومتهتخادشاءلميكلمدضامقنهاالسبوععددأيامجعلىال
مم23نع83أنخاجنسهمثانةصيعرعنصرمن

آثخعهاالمجهطذىرثال8الثألغليىمعادىبقمكسمنهـاأخرمئن
مم5نعس9خاناجنسوسلمالتحايصلىويليهامولحلنبى

اجنسشلنهلمجةذىفىغتعادصهـثبعلمأضصمنهاانمشة
5961ش8خن

اال55انح6حأاجنسعادىبقلماخرقةمن
المسمعهدصفرغالشافىلدمسيمىادبهـثاهبطىعادبقلمخرقاه
211ه3انحاالانخاجنهيىعثمررحمسئهلسابالجعةنهايوم

جمعدأحمدبنمثيئاالعالمةدأليالعبادنفعالىشادالىبيلس
ضهألهودحمدفىالمولومرىدبايرثالاررنبلىضفولاالمالكلاشافىابخياعالمة

علىاألدبمعىتبالهطأهللتقطهامىبهالماثرجليداعلىهلىلمجولعوضنةشداالمهونما
جمطبعةلسوفبحطنسزةصللنةلههأواللمحرميايفهتأمنفرغالبحروف
اهماالبئاحلىويسلمعليالئالنبىعملىملىحيدتانيليهاقموةشافريدمهوض

نسالعرآنيةامالسوبامالعتوريةااسشمالفيوالثانيفاتلعشندىىابرإاللدل

81091شاالمخانج

0011أنال3انخاجىذأخرصمنهكلسابمةة
10691انعالانخاجنسلسالمةأخرىلة

0611محاإل5خانج01نسأخرىصإلسابعةة
611هشاال6انخاجنسأخرىكاالبقةةنه

611حاالألغاناجنسكللساتجةخرىنممت

أ6شعاال8خاناجنسأخرىكالسابعةه
60691شاال9خاناجنثااخرشاكالسابقةةن
691الحاانخاجنساخرقكلساتجةنة
8061شج181خاناجنسكللمابفةهـىأنة

83غاناخشسةطبعقثرفبمحروفطبعأخرىأةد



يويالخلىألفهرسهمالكثمن61

ظوباجالعلىعثعروهوثرحهـد14لقرناء

إثارفحنةسىاااللدجملدثفى

مجلدفىة4آلهموالمنينهـ
ئاالهشء23

لطاحرف

جمالىبالمعروفبرعلىمحلىبئلي
السبتيوماشرحاتببيههذامن
ابماالعادثلىالة



561لمواعظاعا

ضهاهيالثاشاربيععالجعقماسيىمتأليفمنرفرغعثدىالحاالغرنءعاالصشامنلا
469يمقح6انخاجؤسألعادضابغنحعلدسة

الدينرصحنايخمالبنالفدشاراشاافالحقائقمماصائقه
نصالإعادىبقلدإالولالجزمنهالموجودلمحالموعظوهوكأبالمغرطجا
الالم2شسم6خلياج

11وةحلمنمؤلفهفمهموهولوقىهقالجليعىالقدالنفيى
أشيامزادعليئدوالقألئدللععاتبىلفراكابعنهوةلثماعألااوطألوةلحموااأللغاظ

ألنيخبقلملدنهمشقفايثبيرايعلىهلمالحأولهألواباتعلىءور
يشبكالمطبرهمءيملعاهفئبالنفىررأامينبخالىوالفمنلأكقجهاوذهبهابالذهب
االالالأشانخاجنس

برصيلؤصىاليئتأايالجينارقوقادحنجةفىعقودالمجيهط
إوهبيةبالممابعةفحرطبعلمحجللىنحةنىضرعإلرااقوناءعالنالجاوق
69الشحاانخاجنسأةش

السيدتاليفالحداديةالوضيةرحبثلةارداالمراضالجء
إدفرغدارربكللوىعبدالثللنيئاتنظومقاتائيةبهشرحأحمدالسقافبالسيالعلوى

طبعةبمثسطاشططآالتاشعبانالئصرحفاايتأمنالشارح
3131نعم96انخاجذستااالحالمجمطبعةصوف

اا2شسالمانخصأاشىأخرىكالسابقةنسة

امايما5حاالمخاناجنسممامسابقةوىأفسشة

ام613شالمخاناجنسأنوممطكالسابقهقيئل

م31االمنالم3انخاجنسةابهأخركالكانحةاني

مبهطلمحمااوجههلتاكربطاأببنعلىأميرإلومضعهد
بخطغوثابصلمجملدفىسةادعدوهاواجممصرخرججائةواألهنرحاالش

اجنسطئسستعمطحيافوجاالعربيالحظوطمحسنآلشهيرتبصا
33الشس15نح

جأللطنثالبئكلايتألمواظالمثالاايواقظاكيعاا
الىاطئاراتفياةحمانغعلىثلىممةغتوعصرعشرءادانالقيءالأدأحدأعمانا

ءاحر



هألريوإظلضأالفهرصثعناب

السيدخيرتأليفاظاؤتجسالمتعظومصباحثوأظشكالعق
عثمرتمنلحاديةلساخظادفىاثواآللوصىيالمسيدالعالصةحمالألأبنالبركلتأبالدا

شضأاآلخرربيعفهاتفامىوغئخضأضيرالمحرمثرناشالجعهم
م61انخاجنسشملنةيوالقحروفطهعتجحزاشفكلدثم

أمالء4شس

امال5نحم9الانخاجشأخرىكلسابقةمغن

بكنىابراهيمأهثهيئالعسألمةيةلمنبرنلطبااالمنهةأاغايغ
هيسافلىيىبعدعصرفىامةاوراخرالفالمووبىبقلسقاالمشهورالشافىابخحسن

جمرطبسعقفكللدةاررمعيومئردفىاشالثانيةتجلدىرمنعثاواببع
136مشم6خاناجفسشئجمص

م3امنسالخاناجنسأخرثكالسابفهنحنى

الفافأ

غلثبااقرنإاأهمىأقىااىااالىحنرانخآارحيمسأبيهرأبئفغحسىابنحسن
طبحمجلدقثتشئلنهاثانيةادثمجطلالجعمرحالثمهذاامنتأ
96انخاجنسئخقيخابمصرمهمحدشاجمطبصةف

469ش

غتلىكنالرىسالمقابخكلىصاحفيعادىبقلمجلدمنمفىاخرىعةن
38خاناجنسسئئمنهـةاالثانيةءطجمادمنالىابعييماألتنينكأبة

869ش

111انخبئاذعبطنةيةاوصإلبالمدمةستطبغأخرىةنم
561أيمنحس

561انخمانحانةأولليألجمطبعقئرفيفءطبمعأخرصمةذ
491مشس

11امش661ردخاجنسأخرىكالسابقةةف
نسشثفةعبداوافقانطءثيئالبمطبعةوفصطبعأخرقممة
611النء5816انخبم

611الالش681ذآضاجنسلسابتةهن
ااجنسسئنةاوهبيةبالمطبعةحروفصبعظفضةاخر



61العظلموااعم

مم46شس31خن

ااجنىشمهآلنرفألجمطيبعةحروفطبحأخرىة
303الش313ش

353أالشسا2انضشأسحابقهرىأخة
3الممنحم51خأتاجشيكالسابقةأخةنسع

نسشفةعثماشكمبداوافقعجمطبعقوحصطبعأخرىة
مالم3شس613انخج

303ال8نعامالانخاجنسأخرشامملسابقةةنس
مال5ش3أولأنغاجنحسمملمسابقةأخىة
أجنسبدالرافسنهلنةأشيئعهمابهطبعقصبعحروفأخالة
امأالشسمانخ

008913ح103خاناجنسأخرىكلسابقهة
جالللفضلأنظعهاالتىاقبروامنظومةرحبثثالغشكأ

البالخلهحمدبنالعالضتأليفالشرخآوهذاسلالمتهقيوءالسالدين
دأبنأفيفيأحمدبنبطعادىبفلمكلللىفةةلنةاثهونالشافى

6689نح09أنخاجنسلسيكاإةركمنهالمحصففرامثسإلحنفىا

للمثيئصهعيهشخلىدجماوهولوبلفاقامحماينتلهالفيوبفغ
يناللعثرالثالبعاهالرضؤآتمأليهغههنشدفهخإوشيدلمحصاأحمدالسنديوذطبنعبدالله

101خاناجنسىمؤلصهبخطخةادساجمادثمن
3361سش

مطعيلحمربخاناشحوعبدالملثبنأماموالقالندالؤأئهـا

ينشائنازرجمعناميهقامخةلإلمصنلىلمالموودالنيسالورءصاالهعالبى

األحمالاقعموللنابهاعلىقصيرقدوفصوماالشايناهامجرأحرألفاظاوجيرةقكابناهزا
لشكلدفينمهبىابلمجأغاوتجصكلىاالقيتصاألختصادكنهاذأفوجهألفناهمن2نجصحنافما

الالكلألم6شسامانخبمأنسسعطعهاكابةغتفختجلم
والزكيبالجهلدففملفىشواقاممشارعاألذواقمةف

ثلوأواحصرالثاالقرااطءأفافهمنلعااحصييئالعالمةأيهاتأهشكلولوافش
انخاخنسنهشلكىبهطبتقالىالقصوفصبععثصرفمتيالرابع



دويالدالحهضانهبافق

حفىاعبالدينجللأتألكريمااوبءلقافىالغوزالعظيمكأ
حاثموحسعثرةايرحبهصرمنقيمومخونة11هـأالمتوقىاسيوطىجمراأبرافي

3لؤفىمقابلوهىايمسدثايسأحمدبنبخطدثضدمنتفجلدالمويوالقبور
غلقااجنسىاتهادرشوالطثالجمصهلومانسآخرهاعص

9561ش

لعاهمألاحرف

محسشيئوهوشرحعانامنظومقشىعلىاطغياناقلمع
علىفيالدينزينلثيئمتالمزكورةالمنعثرعلىابعلىالفرنءمنعياعرالجاوىبنلؤصى
أةثادإلمطبعقاوهبيةحروفمماطبحهةدالمليبالرىوشنىالأشافىحمداابن

4فةطراكورقىالملىازيئليئمفظومةىوحيااوتحفةاألذةبهامثهايعدا
م9رح3المانخاجننوالحقيعةوالثصريعة

صأببمسبنيناتقأصالمةانأليفلالمايوسريخةالنفوساغ
راالخيرالعثمنالخيسدمنوةسخالثمشبالقدسجمعهنةلهحشاالمتوصنىلىا

ضقهفالمواعظوغيرهامنلمكراميجمزاتوهوكأسذكرفيهةخوالدةمفى
عثرشهررابعيساظجمىممهامحوةغةأحمدنجزفرنجاأبئبهرطثعاللمجممجلال
أاال45ش911أنخاجنسلسئثالقعدذكط

شهـالحرفأ

فىوهوكتابالمؤدبنجكللىسنألمجاماماللكأجاألستقامةجم
أالغانبمأنسهـعاالبقلىاررفىالمبتالعةوالردسظاثوا

اللمعريوسسيمحىيس4

سوىكاببفمجلالءلهسعسنةثهوبى
دستهاثصسلىحماللص

صالثص

كنا



961لمواعظاعلم

نممزةخهشفانقعرةذىفىثالثولؤفىشضاآلخرصحائالرانبهاوبدفىبا
69هالالنعانخأجنسعادىبقلمجلد

أبواجالفقهكلقىغبعلىمجالسثثلىصياوسناكتاسق
لتعبنعبدابطدىطبقلمنحجلدحةعنكفالقاضىاممئلبمهاصدرلمجلمى
61المسع311نخ31افساالولمبهاخرماصسيمان

نسعادكةبقلماألولوهوإخركمنبهالمواعظجفىعم
641منح161انخج

اتلساتالمغيلىبدالثريمبخجملىألمجكلعداطهشيئاللالمةهـكا
بلدةذلةيقوغيرفىفىاإنمضناأهلومايلزسلكفاجتناسااممنبيبعلىفيما

افىشحهأاالوأرييعهنوالعثصرالسادسكتعادىبل
ممسش42خانج

كلدبهنجحرالمشهرئداللهيخلثاأبىررلمفظاتأيفالعظمهثقب
عهسنادذكرقشراالالمحالثيخأبافئقةطروهوعلىشضالمتوفىاالصفهافحبانبابن

صشطعلدىبتلممجلدأقدألخباررادلملثوخالعلويقولواجمائباعالمحتلثهعظمتامن
19انخأجلىالخعناالودجادىيههظكتكابةحبالتهعالبن

ممالمش

انحضمائلاالهرارألكش
كب11ممزالمحطرةمهلهمثالمثوفى
اتسأصنوهىادواندمنقوآلعنبعض

بالمعريالاألكبر3شاا

دأببهرفياتقىابناوحمنبالااصاأب

عادصهـبغجملدإقثنةاساال
تسالصفىبربنحدبنبخطث

ؤوهثتابكلنهزاثا
د2عادظلصرطصحصؤةنساررنفهةطع

د

لغزالىاسددصاأبمامةعا

آخرطفىعادصهـبفلمتثشكللمدأنهم
461شسال3خن1

لعألمهاايتأيبهراعنثخهـىا

اآلخزصحاديافىضاالمتوبلىلحهلحىلطالود

ألوأابععركلثصرثااالربعاهبومكأبةغت
م133شي02خهـانبم

صللصالحدلعيىدلىمص



بهلحدللهفهيالمسالح

نيسلسايقةىيمررة

ىجملدحرىس

ىصطىسشة

دلح

سىلسايفخرىة

هعطمعة

13

انج
لمنهش

اللومحرى

اللديناكسالعالصةايئأالموراقوللمثثررقولؤاثا

الحيرتعريفهنضلاالولأبراببعةأرسكللىالظذاالحنالمرتمبسعهدىااجمئرمضاسا
ابأخبلروالىفىاثالثالخرزمنهابموماينبنىلمهرالعهاوالةعلىفيامجبويتعينالثانى

ةبةبالتجرثوخواصافعفواثدوئلىارادحالسابقينليلوكاوفعألثاروفصاثحو
6561حاولانخاجنسمحكادكلبقلمكلدأأل

علىبنعبدارحمنالمجالفرجالدينحاللطاالمامياتأهـثاالطائ
فاذررمعةااليلةالتوفىصمهلىأوصئصسالمولوالجوزشابابئايعروفالصديئ

نسهـعادبملمنمهمقدلمجلدأفصالخمسينحلىرتبةسحثصررمفمات
ا63ش131انخج

الميمحرفك

بنعلىسبنأميرالمئرطوممنالحممنضروسحصتافقهـثماثةعقفى
ستسههثالشعنتنةلرمرمضانسابعثالقاعابأرضيرفىاثطالبأب
نهبباومحألةمجدودةثلرئيخبعدنتمبهلقوالفارشةالتركبالغمهـاثرحهـاو

لمحرممالهححشهراعنهافىزاجمدفرغبنعطوهىبالنهىأبضاألهماسهالمجهوبض
مم53نح14خاناجنممياشهآ

االضرارومقاجمعالبدءومحانقاالخيارومسالكاألبراركلكالس
قفىالمصابعيشمنكبمائقحلىحهـهقجلسماصرنهأحمدارومحاللمئميئ
أحميبعدفتبمنماحمآشحهاالمجهفمشمرذظكثكابةدسلهـطلمباروأي
مم33شسألخاناجنس

بدكرأحلىأباالماممةالطالديباأمامناملمالرالمجالسقوجواا
لبنمحياررسنباصيعأبىشيئاارواية3ةاثعوفىالمالالدينورثوابابهنه
ىرحاوشاللهظموالتنسهصةهاكافمكلمفادالتىهذارالغساذع



أالأواعظا

اواكهادواخبارالتابعنتواخبارهمالمثاراواالنحليموسلمألتصلىحليرصول
نمقشةلعلمافنهنوغيرذللممنمهاوخبرالغرلعرسوأخباراراتهىالشحوأصواط
أفاصالدلماممنشوصاعاخلهضهـهحازاامحلبهاعادىبقموشجزأنحكللدروعئ

أصعهانرماوىلسمالعامحمدبحدبنالعالمقكلىالمتقعمننغنالمنأخراققدميز
حسنالشيئاألسالمششينالمعأضومنشئنةشعبانالسجشامحاسروالعشريخس

3م2نعهخاناجفسهسهيئاطمرتضبىالسيالالعطار
رضواتعلىبخكدبنناصرالدينبخطدمحهـطكنكللدإبقلجمرعقهـأ
دعلى

أبلليئزيالديطائامنأكامافجالمؤممالمعارنحهـثلطا
لطاالنحرليحببغدادالميلىالحنبلىرجأحمدبنحنبنإجملىالفرج
المتعلقةظائىاجعلءالمتعدثنشيررجبةة

بفثطرختمبتدأبالمحرشمهدالسنقالهيلهقاممشتبقكعيرحطلسبألش
غتكابةلتوبهنحاجملسخثمطائفامنهرملفيشكلالمجقثىذكرفى

نةسئهخرة7اهجادشاعثمخاس

عبدارحمننصرمحمدبنألعالمةالبرياشهـنحمواحظثالسبععات
افلهمدا

أ3نسمجالمنىلىتبحىالمحاعافىوهوكابلبالقلىحياة
مم3مدع64انخض

علىعربنبنحدحباللنهبخطلغابقلملدنحثكوعقهـ
عدد

امبامىامىحمالبخكيأحمدبنطئالعباسلسيلاننصاغكالث
شنةفىالمعرشبزروقأهاثفاسمنالبرنسى
بنبمحمدبكبدالكرللعألمقأحمدبنالتدنراسقاطبرالتنو

خةكهلصوفىاتالساكضالرىالتاعط

شةدالغزألمحالمتوئجمقاألسالمللألماماولدأيهافارسالة

لوردالمزلسكنالله41بعطاااالمامحم
الضاطبىمحالحدبنلمعالمةالتبصزلوقىهةكزتهصزالتلى

الجماناآباسااالسالسشاباولذعالجأبوابخمسةجعلهلكلىالمالقى



يغانلديوأئهتاالكثمفهرستاال

ةالمجموعتابمع5
صولسبعهعباسماحساشوباسمفاماو
يهافجمعقأخدالمشهوربرردجاسألمجالمةالهصونحدقواعدجم
قيقةوليعقوارالثئه

أحمدبنالالمعبدقكزالدينللعالزااماتغوزواليل
لهحثئنةالمتوفىابظهالمقدمى

جموأحمدبنالديننجمتأليتعالمحهـالموصاظفاللهالصثأقرب
باكيرىالشعهيرلمونالحيوقىاللهاكبا

يرىالللعألمقنجهالدينالسلوكلملنثرسالة
ومطالبةالثصريعةمأحاستعمالالتصعابيانفى4ثرسالة

لمىلىاوحمناكبدلحقيققالامبأحلقلبا

دايريمعىاقاسمأباهامداءالمألأوصالمحالصوفضةفىثرشلنة
أبوابحلتبقكميوشخةالعمميرمحالمتوفىصازنانجاا

ععهداللهلعالمقأباسصغيراررصنأبنحاردعلىالفقيرثنصرة11
ةالثوفىاىأسنعااررسنىابخيوسفاا

الششترىقالحىالبىيةاارسانةصنقواقمنكلرسايهـ

كلليهالنصلىالنبىعنمعاذبخجلعنإلمفلؤرافىأةكلرسا
أماهلصاخامجسبوردلملاقبولفىوهوحديثوسدم

بنظقاللمجزكرإلجميىاممتصعشوالمافىمقصيرةكاوثاص البوالمحادإز

العايثاهيمابهالتصوشللشيئفىلثقصيد

3م04نع20انخبماالنسعيدانفطر4كالتحد
األ

خطنقلهلمنرمضاننجامصطفىجمباللوهالمجبنخطعادىبقلمثنجلدجموعقهـ
المالكورشجالستباليداخاعهامنعايالمؤاوعليهابخطشدخةالمؤلف

شثنةتاسعثصرشلرجباررمعةخرهايوهأ
عدد

11يابراهيمكأعلىاهالعطكفيههـومالموتحوكسلأحكمدرسالة
ةنجاذىمستهلثااةلمحودامشقالىاكطاراأ



اال3المريظعلم

المجموعهبعع11

6أنخجمنسمقاذكهرالعزيارنالقبعرافىكلرساا
1669ش

فىبةقيكتانطياطارشيدظابراهبمبنعلىبخطالعادىلمؤمجلدكئهـأ
4شدانرأواخر
عدد

جماامقيانقالئدالعالغزىبنجملىاللهكعأمهالظم
الدمشقىجمطلنااحمسدبئهمبرهاشالديخابرالحافظامايورشالصروالفسميانمتأ

دهمصئنةالمتوفىالشافى

الدينبرهانليلضروالنسياناممايورثصحذيراالخواتي

1661آنعأمخانجمذسلوراذابراهيم

بالنهبكالةنهمغمميلرثعآلجموعة
عدد

عصرأبشمنشغاالالمةتأليفاالخالعتغسيرسررة
ذكرفيهشةلمتوفىاسميدخمقالظاهرحمدأاللكألفهالصوفى

بالخالصتتعلقثلكقهذامقدمقئخنض

قالنيةفففىإالولأوابخسةقجكلىالضيقلععينىبخ
تففيهلفىإرابعامملاانيقخيراهناكونالثافنىضيققالنيهالثاننى
بممنسألختيارالنيقكنضوجىامساالنيةمعاققاالخالل

اال59اقعالمنخ

أخةجملبهطبعقثرتوفطبعلمحعلدجموعةق

اأصالسإالعالمةماتأالعابريناجمختصزاخمافلمينضبيمااد
لهالالعلماآلصدنحفضلوشللتانبهدئقدحالشالمتعدكينىز

بنعليالحمشالفيعقالمهضيهوالولعطبقالهمهوالهانيقالعطاعىمالمللثيخ
العطاسلحممنا



هـيظديواأنهلمكهثمفصرسااال

المحوعةتابعا
اياتألمارزوالقبورنممأحمرألابعوالنشورنحارسالة

ىلسيناناابعونعيمنحاالدررالحسانوجمهامشهايابصيلمصي
مم81جتمالغىاجنحام

فيفمفالمالرالعرصيوصاابراهيمبنإدتهعبدصخماعادىبقلملدجموكتهيأ
آسلمهااالولآخرربيعاسباايوم
عدد

أرادومنالبريةجميعلنفعالقدسيةألنكاتواكتةالدانصاغا
أسعدالمحاسىبناطسثألمجكلبداللهاالمامتألاصوفيهالطريقالسلوك
ةةالىإهدالمشهورالمتوفىاالصلالبعرى

امحيدالترادمدبنمدبنصقاالسالهإالمامأليفبالهدايقهـيةورا
بالدتنبلدلباابفغانبالطابرالمععفىشثمهبطوسلمولىاالطوهى
منهمىشهاألخزرابعثرجادسايناالتنيىمخراسان

الال83شسصانخج

ختصارانعالمةاالقرطبىكلىلثاألمجعبسداالمامكرةتذمختعرإأا
تصلىهااخمنفغسيضالمتوفياألنصارئحالشافىالشعرإفأحمدبهنكلىعبدايعاجبن

غتعادقلمجلدةلمحروسةععرةقيلاالربيععثصرسابع
55دخااجنسةيمهاالثاتوجميعنامنالثالثاهييمصتابة

دسمم4اشس

سادسفىمفا3المنونحفرجمااللدينبنعرصكظعادىبقلممبهطدرمحمئاةن
مم34ش75خاناجنسشكلشعبان

خوشهاكالمجفزآلعيوصأبمةسنةاطبعقعؤطصدفطبعأخرثةنمم
5111ح1مخاناجثسحموثندىااليتاالمحزونمالفيالقلب
اأ6نح661انخأجنيةأفيىكلسانحشة

05911انحالانخشانسشلتطبعتءكالسابقةاضجماة
15111شاانخانسلسابعةاحرىصنممحة

811هشاانخأضارسالسابقهأخروجمةنس



أال5المواعظعلم

35991ع011خأأجنسأضىعلسابقةن
20991سل111انخاجنسأخرىكلسابقةةانمم

3ولانخاجنسشتأببوالقشةحركاللبعأخرىطمحة
مممولشس

بمانس4آهـررهرفجمطبعةحروفطهـثطبعأنجرشاكالسابقهليمع
303م9شم9خن

م033عاأنخأجنسكألسابقةهصنه
مم13شاماخااجنسيطكلساقةةنمم

سختاعبدارانقععمانعطمعقالشيئحرصغثبمأخرىةلممم
ام6منحمأنحابخنس
ام6منم183انخبمانسلسابقةأفيىة

م9مضانبمانمبشئهنهألقجمطبعقدصرشهـثبعأخرثة
امال04شس

امالانحم38اتخاجنسأضىكالسابقةة
303انخاجهشتأبمطبعةشفوقلهالطبعحلىنحتاخرى

913اشس

2اأ3مخاناجنثاأخرىكالسابقهةنس
نسنسعبدارافقعثمانئبئااجمطبعةهـوثطبعقاخرىنيم
مم6الشاس4أنخج

آم6ولح513انخاجىهأخرىكالسانممزة

ختصابرصابهوةومهغأفرغسمغسثطلآلمامئيثلمااأفىأهيماإتدكاكرمحئهيمإللثاقرصبى
65غانبمانسأدىبقلملدنحةشضانر
3م3ش

الدينعألهمالمحيىامشاخاالمحهصارعاالشواقثتصرمشارع
صرالمحعليمولبهفاوأررثلمجهللىضلفةرهوممصألممشاالفاسهبمابراأحمدي

لممادساالمحمبسكابةيومغطدمحهـطبقلمقمثلالوضاثمةبابافيسبعقوعثصرعلى
ااالانغاجنسالديلىهأحمدبنبخطسنةلمموالعثصريموجب

ااالسسي

نمشةاخهصلوأحداالفاضلورالمزلمحثارحخرثتعر3



لحدانهىفهرست



اعظهـلموااعلم

الم8اتخاجنسعمهاالمتولىالىازىانلطزنمسثويه
امهـ6نح

أهالنحالم5خانبمانسكلعمايقةأخرىة
امهولعألم7أنخاجنسىوىمملساتجهأةند

ام905الالماقخاجنسالحابقةأكنسعض
ام015نحألم8انخاجشلسابقةأخرىنصضه
م9خاناجتسجمطبعقبرالقعثههصوفطبعأضىق

امالمشح

امال34نح593انخاجنسأخرىكالسابقهةن

لىايميعهالمئهااجمطبعقعمدأفنرصممطئوفصعطىقأخم
بمانسيرمحمالددالدينعالسيدزينخيراوالمصطفىثحانلفىاحظىا

مم91ش013نخ

ممهمعن113أنخبمأنسكللسابقةأخرىة

ابهتوبافيالقستريالدينمسلممةوالسيالاالخألمكرم
تجلمدألؤاعهاوبيانقكاألخمككليلحناوهوكالمجرشاكباظهراعلى

ااال35نع811انغأجنساألخربهاخرممنصكادىبقلم

زينألمجادوانمعالمعادادايوماالسشدىالمنبهاشعلجم

قالهذممنبياثحثضاالىاواحالمنديونصاخأحاصهعفيحهررجرثابخكدأصاةلا
13انخاجنسءأدمحهـبقلمفهمقلميلدأالمعادإالستعدادليومعلى
الال93شس

س6انخبمائسواآلبهاخرممنعادىبتلكأخرىهنس
6059شكل

منتب

وشبعدبأالىيخياللموكبواظ
اشنةسفولبة

بوحموهووصاالنرملوكبابئمنبنتهداردشيرمن

وجيدكتبهطاعدبخطغثلشونبقلمقفجاوله
االال66شا63ان

بكرحمنابهكهااألديئاجمالألماماتأليص
فمهكالمواعألىوهوكاسبامعشمهالمنوفىرى

ائقرآنوقياسشريبداتاآلثألمملىوضعتههوالنى
ئضهاشاثأل7العضىأهملشذكىفأنتقرالؤلةانتلق



بلحدائهيرسث

ثالخبسىلكابةغدعادىبقلمكلدصةثلهأماثتلؤبةأفلنيابقاخقانهاوقد
فىاتلىالحرمالمودشحملىالشيئابنالمدمحملىشسهإتجخطموجبوالعثصرالتاسع
ا4ههـخ831خاقاجنسنةالسث8نضةجممولةنقايامن

االالأنس11انخاجنسعادمحهـبقلمثهـلمحجذمنهأخرهنهم
اولهطالمعمحروفطيخياسلىعيتبقغواالمواظفىههضط

عادشابقلموهىدثيرةاتبهاهشهاتييدابقالهلجااللوباباكبرياستفؤللالراذواتبارك
3ممش2ولأنخهضانس

الحدلتهأولهاساطالشهـاالميرواجبكلىافالحرمانثالمنقدمن
لصبروخممبباببهاسابابدأهباأربعقوعنصرينتبكلىهيساشإلخصالالصبرزماجعلأنىا

اجنسبالذهبعألةنمغبتمكلدقاغلقنحعمنحمعرنة
304شس93نض

بهطاآلثارفماالحاديثعدجطةثسقكوهوقيثالمنهياجة
ويليهادىعابقلملنجلدةنمملناساوسافىبةورنفسصااملبيقوهايالز

05انخاجنسأدعيةىقرانضتوباإلتبضاشلنقولفغف
33س6نح

حمناعبدافرجأباالديئحمالاالهامتألهفوالمجالسلمواعظ
4الجهببغدادلعيلةآثموفىصعهلىأوشدالمويئالصلىالجوزىبنابخدلى

ينىاكالعينينأببطدلمحاطبقدمجلدمقفىنسمئنةكثميرمفمانثا

اجنسنةاسمالثانيغجمادىمنوالعثصرينايتاسعفىممكصكابةالمال
43361ش001نخ

الطيبأبالعألمهجمعاينفهـشهورادانحطببهالحسنةثالمهعظ
بمطبعتلوالقاوفلمجةبالبهوأميرثالمحآبمأقنوابخكلىحسىبئديق

امال7شح89خاناجنسلدهمهاتقجداشهام31ةاس

6االالمنأم4انخاجنسابقهممورةاخرىلهع

اىحر



اال9المواظعم

م81ش3مانخاجنسشلض

الشيئليىتاراالفراحلجنقاأوصاففابعفىاالرواحقىهة
ضهعبانمنوالعثصريئاالحدارابعممىتأليعغهافرخالمالوبخلسعيدالصفنىوسف
ااضآتسشلضةضرفجمطبعةحروهةطبعأنسهأسئل
331الشس4نخ

م43سولنس533انخاجشألؤصافهاكاالبقةأضممنسة
ألىأحدتالمذةهليماشالنسئاشبئاقأليىالمرأفىلقلىبفئهـقا

االسرارخفياتااللؤارهىجةببالمسىكابهاختمرشضالمتوفىالثسفىالىيخا

ختهعبعلياهذمفاالموجيساالكنبعيكدسبغيهصكلىقالدفارسييةآأبلددفهألنىا
931خاناجقسعادىبقدمنحجلدةمجلممماوستون

ا4ال6ش

بداوحمنالحابئمامتابريخاأهلثوصهشداثعأملفتهق
ومايتعلتىحالنأدابفئوةةهوفىاالشافىأبىبهرالسعيوطىابن
هكلىشويليهارسانةدىاقلمثلدصةفصولتسعةمرتتكلىلسفاحباو

الوالدلمحعهشايةهميدزأيلمفااأيفمايلبهالسالاحليههبراشااخلهلنعكنلحبض

9انخاجنستقييداتبعضالجيحغيركلملقوبهامشوهىللسيهطى
681ش

السالمعبدالىحمنبنعبيئثالنفإلسوئخقىهقالمجالس
قسوفصولأدواجلةتبعلىميبأاوهذااشاسعاالقرممامنلمعافىاالصمفورث

ورةالقعذبخةكهمحزثحاداألثنيئيفيايواتأمناخبارالصارركوغيرذأئغر
35خ3اجنسحسنطئحطءعادمحألبقبملدينتف
مم83نع

3اجنيىهآعائجمعرهـحروثطبعلدلنحزاقفاخرى
ممم9نعهسنخ

بهامشهاكابلنةسمطفىثبهطبعقكدأفنالمححروفألطبعجزآنفأخرى
شئمالمتوئينالدكركبدالعزينلعالهقالشيئالغيوبلعالممفعوانأقلوبإطها

3041ش851نخمأجىن

091هءأنح40نخماجنمىكللسابقةهأخرىن
ئسبهامشهاشئليسةرورةجمطبعتثرىروفطبقأخرى

55091قع061نخ3ج



ةالخديوينهفهرلشاالكمثمنا

65091نس161خن3بمانسأخرىكلسابقةنممزة

نسنسنثمصطفىحمألفندىجمطبعةلصهـفطبمعىأضلهسه
مء7نعم33خنمنج

083نس3ممخنماجشكللعابتةأخرءلسف

ممانحممنخ3اجنعسأخرىكالسابتةنة

ماجنسةلنةشرفبعطءهـحروثهعىأشة
مم68شمم5نخ

مم38شمم6نماجنثاأحرىكلسابقةةمن
م8نحمم7خناخىةأضظكللسابتنسزة

المالصلفغاأبابراهبخرهابنطافىمكتبمعادىبقلممجلفىىأضة
ء77مشعامخاناحنميىاكتهامرارامايفيدهطاةلىاوو

القلوبجمهامشهاطهارلنةةجمطبعشرفوفطبعجزآننسقأخرى
م1061شم4نخماضنصى

ام06منع53خن3اجنحهأخرىكالسابقةةنس

اذمىلفساوافقعبالكانثميئالعطبعهوههـثطبعقاخرىنم
91منع03نخ3ج

ام81نع503نخ3اجنسخرىكالسابقةت

إيدالكلدىيهتعدفيحمودبنالشغاليفتأبابهيعتاال
أألانخصانسعلدصهـبقلمفسعقثلدأآشلاثنوفىالكورافى

ألالم5شس

بهئسليماناوومفعلىماتألامةالافليقةالتامةةا
بمطبعةلصوفثطبعفةالقرلنمالثالشصرالهمنالمالتالمجبمعوالدمنتى
81681من621انخاجنهسشتأوهبىأقنلىمصطنى

11681ش1الاشاجنسكللسابقهأخرىةدس
مءأم3نعم85خن51اجنسأخرىمملساجمةةندم

مأمنعم95انخاجنسلسابقهأخرممطنسفة
م53نع06انخاجضلسامةاخرمحىة

سمعيلاأحمدفيلالمةلعامةااألسالكلملعاضقاافأ
تانهباالسوشهـطبعزضةأثراأوانوالقرقألثاعالمنالبرفيبرالمد



ااالمويكظعم

261هنع71انخاجنس

الديخأحدأهشهابقأبالعافيقهـللهخمطلمناعغيةانصصقاثا
امنغفيسعمهأهالسفاممطكرئحرررتحدؤنىالعباميمنالبرتىأحمدبخكيطىابن

ابخطدى4بقلمفقنمعلدنمشثخةاالزهرالجامعمناريافةائيفهابر
اجنسةلثااالولىجمادى3أوامنكابعهافىلمنجوجمفرخأحمبنمحملى
5461الشسنخ

كدالتعدةحثمرمنابعاااليوآفىكابةغتعادىبقلممنهاعجلدأنهىة
السم3نح51خاناجسسئلنة

ض3شهاالمالعكهفرغحمادالدلجصرثأحمربنأحمدفيبخطعادكطهـثبيلمأضعمتهاةنيمم
الالمنخ61اتخأجنسشلنةحمال

اأولهقالمؤلعمرهينباجماأفافسللبعضالموكنصيةإ
نعةللرعاياجبكلهيمومعيرعايإهمللوكبفيصاصبهمترعيةاوالالىااليستغنى
3569النحولانخاجنسةنمهنممهبقلمجلد

لقليوبأحدبهطسالصقاأحمسربنلعالعةاوبىلغليودرالؤا

حروفطبعمضناياننأنافيكلىوقدةلنةنمأواضشزالالمتوفىالشافى
انظر169ع39اتخاجنسسئنةوهبيحةبالمطبعق

المتنوعةلفنوامنلنواحر

بنعبربنبخكلبدارحممجاقظالالدارينالحافىينالنرر
مااألولألواورنألثةقسممالىلتبشثىمنهعروههكعافىاجمثمىاطاللهدبخصدمح

قنكللدهمأأوأحلىالمحابأليئشمنأصادالثافماثرراآلخؤتانثاالدنيا
أهألشع3الخاناجنهصيبهاخرعادعهـثبقل

ءحرهالها

تآليفرمضانالمهعادنحرجبوشعبانةنحقااالخوانهديةا

المعهاجبغغحلفييابعهماينعلقكهرجمعلمحاالقرشاءعاللرصمنإلرالدوسفلشغا
الحدامتأليغاتمتخممحالسلىثارمفاشهرعنيقالقعرشعباشومنلنصيقاو

منالخطادىبقلممجلدضئئنمءآسوررصرثلعرسابابعدصألة
15بئخااجنستقاييدوبهاخرمىبهامشهابةلههآمصطفى

3مهنح



للىيويهـاانهرساثعنا

راوحرف

مجلرسققارىعداالسابناهيمبخابرحملىالهاماصايا
الال13شماممخاناجنسإلذهمحألمغلم9

اللهدالمجطابىءيمبخأميرالمؤيخاعلىمصبقمنعوموحماياو
كنهلتارصىالحسيناألمابنطابهاأرصىأيفماقلهلجيهاوصيولمعماصوفلىمرج

مفافرخباالقزميرقاسمثحطتعليقفيلدتحةسلمتوفى
الالالسشحأمانخاجطنهباالكقالفارسيةلتبهامشهلتقييلىنهثا

بتلثأعمواللهوسملماللهكليهصعلىننبىلمحابتاشاوعنعيتانو
ةاشكهارضىقفاطمةوالثانيقالسيلىانايفقبناهماولاصفسبة

0661شولهانخاجنحالبمصرسرطبعأ

ناكاثةهعددبلغوعظلممااكسلمبهرشطبتدتمتهدذاالعدجلشئمجملمن
ويليه3حفأنينثتوكاطدالأحزائهدوعلىصالالضةدصوسبعاوسبعين

سننةالجهذىألذلثلمجعوممدنتهامدعيقواالورادإيفرافواعلم

لعؤيهاتباميرابيةمغرأدكتبالعر
يالوىاادعلىالميهىأحمد



لئدلنوااع

لدعية

حرف

ام

أحمدنجكدللعألمهوهونحتعراشاذليةواالصرإراامليةااالذ

ذلىلشااررسنعلىأيالقطباقبرأذصاصنفعجمعلثاندعثمرالقرن81عاانجهكباد
ميلةبخرسكنالسعليةطبعةباجمرطبحفقدمجلدقومقصدمقدعلىكرتبه

39ش31فىانأجنسشحهآ

الامنعم85خاناجنسنحقأضىكاللسايقةن
اسالتوفىالنعرقايتباىأباألشرفالمثاعرأذأ

عاثكاتجملدقفطالصوقهةايقهطراتحلىكلىموأذعنلكبثعباراوهذا
لسلهعثخهاش7اربيمعرعالثامنفانىدالتمقرغمأحمدعببخطكاحرو

األ089ش0181انخج

المقرىنكهالخسذبخارومبخطشعةتهتكابةلمغبقلمأخرمممنهفممية
اال9اولشس381انخاجنس

صرالفوائدوالخوامنلهفياحرضتصرأحمدسيئأرجوزمهـإ
م5خاقاجنسىومعيانقولهلغةدىطدمبلدمحة

0505ص011نمى



يهديوالكضانهشافهرسهنأ

ىوباضهاتخايمهـلالمتونالشافىأببهرالسيرطىدارحنبنجألاللد
بةلمنسرفيلمنغراقصيدةاوتحنميسينهرولركفقيدكاأولهاكاللىلتىماائيلتالقصيالةا

3خانبمأنسنههـفيلالإلمحةللتوزركطكلياالهوامش
3105ش

آالسهالمفيئحوهوشجةلمنفراابرازدفاثبهجةاالضوا
بالفرجةمهطالمالقميدةعلىةفاثهوناشافىانصارىمحمداإلبنزكرألمجي
لألمجاتعالىبالئهللعارفمالقصيدةهذمإمعنامانرحالثذاالفمادلدالشدألبعد

لعباسأبرامةلعاماقالهكلىدربابخاوةالمعراالصشااقوزعدبهنوسءيفبن
لقرشىااالندلممىأحمربخلبراهممحمدبناللمجخبداللةأوسحهاشاألمجؤيدالمجاأحمد
الشيدبعاللهابالنرجلمحىوالظماالسبكدنحطبغاتصحالالبهالديناكالاماقالهعلى
نهايعتتعدونلناساوانكثيرامنلكراحربطكشفقالوالسبالدينهوتاج
نحعلرةسلثخةثرجهاالمذكررمنالشارعفرغعظمإاإلممتكللىمثه
حبدارحمنبخمالنةلصفرعثصرمنالجعقالهامنآليهكأابكتدىلأبف
0015اشحااششاضنمسئاساالبم
اأولهـسالصروارافىشبيهقبالمهفرجةبكخرهاقصهدعادىبقلمممثلراخرىة

015أنح31انخاجنسانمكلألمفرماللجلفيقث

لقطمبابناماتعثهتعصالةبنفثقمبورعمألعالااللهااأل
ادالغرنمقبزكرىعبدالىحمندطيهالعالموهوشرالسالمعبدمشيهثى

الحاهافيذىشؤنارابانلحثنلبىمالعرمناهفاوقثتالثمرحهبشارئمثانخمثال
180ع6انخاجنسعادىبقمحكلدأفىةنةاصئ

اهبالتوسلافىالمهياطيتاالفصيدةهشىاظطيفهـباالالبإ
يالمالفىالبرهاأودبخسثبمانبخدلىشابابىينىاإعدشاهنالمثميئلتاالحسنىإلثه
عادىبقلممجلدقعنسلمحمننةلمدمحعثصرفههمتخميسهاالقرلظلهمنع
151خانأشنساصحاشلحهآابنجمعالبارىشحط
511غؤمجوعةضنقأحمدفرلسيدىافىاصأنظر61مسنع

دنجةالعالمةتأليفمؤبمأبخالعينينعرحبثمالمقلهينثانسا
فطرملشإنلشرحاهناتأيمنعئمؤشخلضافىلقرنجااجمامناالبعارىنضهال

اشنةاكوفىالدسوقىسيددابهراهبمالمجقىهوارمإوأجمىاشلسه
انميىطلىبنلممكلرةنمم



581لغوائالاعلم

عبالألمةاموهوشرحالوظيفقارروقيقهـعلىااللؤأرالسنيةإ
بسنينةاسعاةاوروقيةوظيفةاكلىىعياأببهابكدشالرحمنعهالبخكدبوحمنا

الشاذلىالبرنمىمىأحمدبهكدبكيالعباسيالعالفتألهلقمانتجاالمحالمنابخا
عثصرثامنالحسسىيوآلثممسالوعلموودعهدطاصبرزالمعريفثغربباأهالمحمدينقفاهىمن

جمافأحمدطيهـبقلمررأشجحةشثنةالمتوفىسمئالمحرم
0105اأنغاجنسانهبباجمطفصالةعيلاافي

المعروفةاياقوفيةنحاوظيفقواالهـإراألنسيقهـااللؤارالقدسية
رهيشللفارافعاتاتاالوربهاسشهلمذاورداكللىوهوفرلوردالساداخالشاذليت

اثعوفىاجمرىحكلىالدينمالبنالعالمقالسيعصطفىقأليبهنمثيشعهـلوامخا

لمجةعلمختةنمالقصقالحرأممقالسابعءاثألثارلبقاابتدأفيهشلعهأ
810شح5خاناجنسبموالقجمرطبحمم

5905نع6خاناجنسةكللماثندمتأخر
م3اال2مأاقخبمانسةالسااخرىةنمم

هصرجداوهوثرافليراخهـدالثلعلىمالكللفىثااللؤارالالصات
عادىبقلممجلدقفىمىلفاامحملىبنرحمنعبدايدزأبئلعالمةاايتألدالثلاعلى
905نحس9انخاجنس

اشفأإلمجةذالبعءاالربعايومكتكابةلسابقةلورالذالتىقأخركالمن
ه8النعمانغاجنسعادىبملممجيىعلىبط

سئههامخهاثطفرغعدالقادعبدالكويمبنئحمابقبمعادصهـىإأفية
33أمهشسس8انحاخنس

المالميركثىمحدعثمانالمميدتأليفكهااللؤارالمزا
ابعدباداورلواشالمأأدممرالىمماالساسامشهاادىاألشخائفلىقخرهامنظوباو
اأإلانغاجنسجمعرشلنهجمرطبعفهمضةإامسلمواتإ

01681ش

11681شعاانخاجنسأضىكالمابقةةنمم
مغاناجنسةلمحنةالسيالعلىجمطبعةجمرطبعأخرىة

13641شس

03فىالملخالالانخاجنسلسابفةأخرية

ز3ألغاناجفميىأضلىكالسابقةة



يهالخديرانهتهمعتفيمنأ

03ء93شعأالمأنخاجفسكللسايقهخرلىننخ

وفاسالحنفىالطباطبىحلىمصطفىتثمغالتأليألأوراداالسبوع
8808شخ3انحاجنسعادىبفلمقفجلدالحسينى

ايفتألحسنىااللهأحماهعلىصهوثرحالمحهاالهثااالجما
لهطرفيهلتاسمغالقرناعالنلتونيالكلثسايعقوبدبثدبنلتاعبدأبورمةأ
قونزغوالعلدلحرنجيةاأوفاقهاولؤفيىومنافعهاوتصاريفهاألهعااراأهرئفلطافهملىا

خانبمانسعادىبقلمكقفعلدىشثنةليفورالمحرمتمن
05الشس

لباهاحرف

محمدللهثبئشهرشعبمنانصابلعيلةمعلقيخطمجانإققاوممأ
درىائبالحسعنالبىعبانمنليفالنصفويايهافضانلافىاشحمداللباشا

آ35خاناجنهسشعضشرفبمطشةحرونحهـكلالطبع
311قع

4811نحم45انخضانسيشاكالسابقهأة
اأ54حمههانخاجنسأخرىمملسابقةة
91ول64نعم65انخابمنسكلسابقةأخر6نممة

أ4العمالهانخاجفيىنةاخرىكلساقة
ادالأحالشيئمهللطوهوماثعهةالدالئلألغاظحلالوسائل8بد

محمدبنأسعهداللهيراخلعالمةئاالطهدلمعلىاضةستوفىالماسىألامالأابن
صفربعدنصالصألةالجعنافبلهتأليفهاتفرغروةسالمئوفىزولىاسليمان
الثانيةجمادىالثألثإمنهرةميبةكأغتعادىبقلمأنحجةنمعشلحهآ
5015ش61انخاجنسمحيدالحصاوىبنمحولبخطشنةا

صلىاتيغوافادديالمحيالقطلسيدصكلبدايراتبشاشافم
نسشةلمهيةكنمبااللجمرلعطبعةموسلمكلالئصلىالنبىعلى
م4الهنع3ممانخج

ممال6نح3م3خاناجشكللسابقهأخرية
عدبنللعالمةححمىوصالنورلحزبففسلالسرورانبشافىوا

االخالصأبئلقطىمقالونللاشبعلىانصوكالماأحمصأثبهربنبنحمععبدا
اشهيراأشاذلىالمجىاعلىلحسنلمجاالؤرالدينابناللنمحملىأبىينابهنبدراعدلديناكس



للىع

شاإلولربيعمسسحمانلىلوآالمتونمبالمحنق
مجاقنالسباعيهطيقةسورقخالمشهوويتفياودفن

محالبخمنصبنبداللهءآثفطشطاضانرالثانحصن
15مشي341ن

العمؤيفالوسبافمن

ؤبةغتكأىدعابضل
ابمانسويكط

علىكهوثرحالحسنىاللههآمططخواصئ
زبنأبلمعبداللهنألعفمنىالحاللهإمثانوسل
كحرمنلمسىانلىيرمآالرلعاهصبم5كاكمتآعادى

أبمانسالبهوىإلماليكمدالجليلإين

احدوىاحسنشحايفيألليراثالءدالعلىالمسراتلوخة

منوالعثصرالسابعبعالخروسالجلةالمتوفىتقريباسنئمهآارلوداالماليفىاوءطء
آشاطوصأحمداحمسننالشيئبمطهعةطجعلسةةشمتابضان

ثلثماثقحديثلعلىمسبيبهقلعةائالبشديراارردالئلائناثافي

حنالمثيئالخيراتدالنلجمقمؤلوشاتحليرسماصلىالتبىالصالعلىبفضلبتعلكة



يريهانللىثهقهرلساالبخمنا

91االعممخأناجنسكللسابقةأخرثنخهذ

11ااالعنمممانخاجنسىكالسابغةأغة

العلوىحسنامثهيئاايتأاتلحيرادالئلفثيهحاتلىاكهم
االولعربيمنالهافاليومتأليغافىمنهونرغدطاشاألنهروننىالعكلائهبهرىا

41نخااجنسبالذهبرمجالةجمالرلةغنبقلمقفبلدنةط
081نح

سنأبطاىغااليفتأأذكرالمساسالصباحلىبييرالالع
أذارربيرقسيريميسرألعلقلىأولهقالالثاسالقرنعالمنصسيبنسايفبنممياض

دىطبفمجملدأنقفىوفوائدوأدعيةسوروأىمنءوالدعاالذكرالقرانفضلفى
اأالال6ش171انخضماانسبهاشم

بألوالمشناتمقلتاسشا

ضغاتأليفلالمرساينسهالعلىالماصلآلوالمباالمحبينتحفةجم
اوردخرهاوأنةشعصرجمرطبعنسشةأنورةاالمدينيلجمدالعزيغت

اجذمىالتقتوسالمذكورولجيهالمؤلوراشالحسنىباحماهلؤسللمنقه119
0115شامنخ

بصءاالأبالدينعيىللشيئأحورماالممفرجقهـماتحعلىتخميأ
لنقيباأقاسماأببنالديئهعوثانيهالللمثيئالمججشمدىاحمدأولهومظفرالعادربن
جفىاعلىفسدصبروأولاهاالحركاؤدالثهالبعضضيقهلمنىاموأوله
لثصرحسيرإلمركأالهرحمولفهمطاهاالصلمنخرمدهجةالمنفركلى2حرهاثرلت

11مخاناجذسككأبةألتكتعادىبقلمألقصيددالمنفرجق
5ماضح

أاالناهثنبيهطيصوهـناخيرالىالصالتفىسالماأهلتزس
انجهلجايلاامالضصدافلطدهماتألسالملمالقوااكلضلمحرعليهنلينااشطؤمقامبي

بنامصيلثحطغادىبفلمقثخكللدنسوافىالقيرأحمدبكظوكالمرادممطدبئ
بمطكثثاالهالثامنابتهامنفرغثافىلابيسىالبللعمرىاممدبخبدارحمن

5115نع601خاناجنسالمحزآشلعنةا
ا73نحاانخاجنهى4دىثبقإطلمحثلدمنهأخرىنمتي

أحمدالبوتحىبنابراهيمبنعلىالشيئجمعلىثالتذكؤألبوئخيقهـ
نحاآلحرفمخرومةلىالعينيةالقصيردومعهاأحماكثيرفوائدعلىقشلاظفى11



شح5خانبمانسلولفابكطمحكد

أحمدمجدبنالعثميئتأةالجساللذشالحضةاآلمالتصإلة
شمثبمطبعقبهىالقهصوههـحةأركناالثاأفرناأخيانمناندربطلى

1115شم3انخاضنس

3115شعممخاناجنسكللسابقةأخزىديخة
مامالمع3ء8انخأجنسقأضىكالسابقه

أحمدالثيئقأليف4لختاراالنبىالصالقعلىفىتبارثالتفاكرواالع
بيعقيومتمتكابةعلىأحمدبنبخطمغربىبقلمجمدشقلىالمجائىثابتابن
لأل188ش6خأنضانسانةشااالوقعربيأوليصالخم

الصالئرأزصأفضلزجمينامحمدعاهاملوبياتفىالاالنامتنبيأ
الصألةقيهجمحوافلقيرادىلمراافىمأحمدبنمحمدلجليلبنابأحألمقكاألليفلسالما

اللهلىالصالتومحبتائلكروذوالمأؤؤتراسثوعبالمرويةوبلمانحلياصلىامبىاعلى
األسانيدساثقألحديشكنوقةديمزهاصااامضيجمافيممنءؤحرويسلمعلي

سجلدفتبز3نزنامخيراالمسالكلفىمحودآلالمماالسف8شفايتقاليرجما

انةلهتاالمحيمالعائرمقإليرمفرغمنهافىثافىالالمنشاوىومىبطعادعهـبقمأ
حواهىسالااهلتذالظراهاسعم9خاناجنحه
أيصاسلعهااأب

15اءح5خنسحانمبىعادىبقلممجلدينأفىأخرممطنة
منصغرينلخصراشأالثالنثنساوبمبقكاغتىعادبقلمنحجلدأخرىألسة
61انخأجنسالسثمافىوفىخمرالمةباقىبنعضداطآوالاة

زاالال8شس

اال64شح71انخاجنسلعادىكأبقلىمجلدنىرخقأخرى



ثيىجمثلمانلىشهتابخانهثمفثاهـ

صهالجيم

مهطوبثصرطدعهآقإوقىئلىإلاقىلىأاصا7اكريمالصانامقإلجمبنجفرالهئيغ
أجنسعادممطبفدمجلنسصةأهيبزوأحلىامثاهفيهاجعأئية
سالمحركظرأأ6115شالمقخ

العالمةتأليفالصفيااومناماةرداألولياوددمحااإمع
نحجلدةةلنةاالولبمعرمحربيعلثموفىالمفدصىالحنبلىلولهم

5115شم6خاناجنحاعادىبقلم

الهـملة4لحاحرهاا

الرسولالىالنتساجمواستنادهههـواورداررصبعاالعظم11
افىالترفىبهةيلقىالفارلىدبنسلطانللعألمضألعلىدبسلمالقصكليصلىكرهاال

جمادلىفىكتاكابةبالنهبمحالةلفيبقسدممملمحجلالةلعةةشوال
15أالشم8انخاجنمسرلالذلىال3خرهاحزبرلمحدااآلخؤلهه

األرحمومحنتصرالفيضىالكلملالىهنىإانظر
321انخاجنسحرومياعادىلممبمجلمدفىاضصمشهةنهم
01اال5نح

زصكهالجمتهابالغةهاقىبهاصثشنةلجالستانةجمرثطببموىأة
46161شساهمانحاجنس

51انخاجنسىةلنطبعتةقأضمحالسابق
761610شس

وسهابالحبهتمفمبوطةشانةجمطبعسقبوالقحروفطبعفأخرممط
بيحموجوداآلنالعزكأكهدلمحامقتطفاخالذوقمنوقالثاكتطفاتةساةرسالة
ا8الهش73انخاجنس

ا67شسمالخأناجنسأضىكالسابقةة
الانخاجنسكثيراتيامشهاتقييلىظههـبقلمأخرىة

أمشس

23انخاجشىاسمقيمالقبملىسونحةأخرلمحوالطبعآلنمم
ارامالنع



ندلفواأعلم

سلسالقةحرة

91

المتولس

لح

لسكهدمحمال

لةحزجالمحرصها
محلدتنسمىلىصئة

اررسنامحببرأباالفطب
انسعادصهـبتلى

عبدلتهف

لساتحر
لسا

لفييهحرب

تحميع
دبةدسسصة

لكبيربيمىب

جلدتنينلعاين

أمنعهيرثؤرالدفياأتطباتماليشاالبرالصرونحجزبالثبيركاالح

لمحخنأرمفهلننلمتوائلمغردالشاذلمحاعبدالجبالرابنبكبدالهعلىلحمهناأب

اظاهامشحكمانخاجىشدىبقلمدمجلنممضقفى
مع3اقديرادثضالبنافىرض

عبدالهاثيبنزينداأحمدبخكلبمللعباسمفايالعىحواثى
الصالقرالسالنبينامحميكايبياشكللومقامفىاألالمتنبيكأبالغريبمنعلىالحسينى

تحبةواضاالفيردىلمرااعظوألدبنمدبنمحبنعبدالجليلالتلاايتأ
5515ش66غانجانساآلخربهاخرملعادىبقلى



الحدللتشاثهىمهرشيت

لعسخوطكالساقةه

نسلسابقةحرةنس

سحرىكالسايقةةمل

كاصبححرىة



91سلفوانناسكلم

الطيبهلىمدبناشيئانأليفعلىالوراابشرحواالغلىكال
اءالقعدهادذىلقدبانؤلثمشاالقمسالمغرلمجمفتىالتافكررفقا1

علدىبضلمقلمكلدفكيفوائحوصلواتضالرةدعائقرأعندالشداثدوالىيليه
261اولنه71مان1

بنكالالسيدمصطفىلئقانركىأثرفأصألبهىاالدرالفائقا
لدقةذهـجماحروهوصتبكللى14ثاالمتوفىالصاليقىالباكرىاتيياين

15م2ش53دخاضانسدىطبعلم
مبدارحمنبنالدينمالمقباللإالعظملمحاالسمالدرالمنالم

االصابةيليهالسياموعلدىبقلمةاسنة8االمتوفياالئمافىأسيوطىيمسا
5خانبمافستبنيأيصاباخرهاوففللسيوطىالدكواتاالمجالة

عبدحلىأبالعالمةفطأللعظياالقرآننحخواصوالننيالد
يهرؤسجلدنيمةئخغسالشاقىالمتودتاينىأيافىاسعدابنلته
1381اشسبمخانأجنسآسدص

ممشاس5انخبمانسعادىبتلمشكلدتاضىس
31ألانخاجنسبهاخرومءعاددألبقكلئخرىضة

سىحمافنه

الال

مجلىةلم

محلدة

تىورسالةالؤئصرسالةابخمشيشومعهاعألةلجاللةاثدعوة
قفثلدالعربألبنلجاثلةاودعولحسالتهأساهشتيبفىومنظومةالمسدخول

1018ش61انخاجنسعادىبقلمأ
ألمجطالببئعلىاالمامأميراثومنينسيدنااثروصكنجوشنءدط

انعالومحالةمحالولةتلقعلدؤنسشةءذالمفصمههاللهءع



هالخديويهانكتشافيوثمن91

ءهأن
91االالعم13انحأجنسكلسابقهاخرى

7191ولع3مانخاجنسلسابقةأخرىة

بمانسالحلبىبهرىاامشهاحوامىاحرطبعىأضة
اأاالشس133نخ

91اولشحم3مانخاجنسقأخرعىكالسابقة
ااأانحمسمخاتاجنسسأخرىصاللساقةة

33أنخبمانسعطبعةكستلىجمرطبعكقأخرىت
ااشس

م93خاناجنسشلتألمجزيدبهطععقكالرحطبجخرممطنمممغ
611الش

61االشم2خاناجنسأخرىكللسابقةنسة
اجنسأورإدوصلواتةوأدعيأخريكالسابقتهامشهاقصاثلىة

اأال66شسم4هخن

اأال6الشص3خاناجنسقأخرىكلسابقة
91ال86ش54انخأجنسأخرشامملسابقةةمعن
اأال96عم6خاناجنسكللسابقةأخرثنة
االألأشعم2ألانخاجنسأضىكلسابتةظمفه

اأجنسلمعئهلضزولمحمدأفيعلبعةجميألطبعكلعسابقهأقأخرى
مممشسم7منخ

ابوأدععتواانديامشهاه4اسالطوكأبمطبعةجمرطبعىأخرة
332ش61ممانخاجنسوأوراد
نسةةلمجمطبعقمحمدألمجؤبدتجرطبعرادأءشهاجموحبهااخرىة
9303قعم46انخج

م032شحم56انخاجشأخرىكالمسابقةة
م6نح663انخاجسنةاخرىكالسابقة

03الشع763انخاجنسةىةطبأخرىة
ااجنسةلفةالطوشةغجمرطبعأخرىضةل

مم8نعم6نخ

ااجنسنةسروعألبصنألجمطبعةطبعأخرىأممة
903م9شح96خن



91الائداعلم

رم3شالمانخاضنسكلسابتةأخرىنممزة
23امعاالانخاجنسأخرىكالسابقةة

صكطهبوهىبجلدملىمجلدةهببكدولفومحالتباغنبممثطكلدأخرىه
سئةممندموجودااالستانةيركأبمشلالدينتجمالمشهورعيدجاللال

لألامشاالانخجانس

شيهوئالمعرصورجبمابربخطخنثبقلموأخرىكالعابقةة
بأ30من81خاناجنس

بماطلهعشلخةيعبدالتالراثحبخطأخربمطكالسابقةة
21شس91نخ

لثافىمنهافمافرماصياهادابراهيمفإلالمعرايدكانلابخططسابقةأخرىة
اول50ش03انخاجنسشلفمرجبرينوالعث

القابمهثبئى7خرهافيضةثكابنائلىالمعروفأحمدبطقأخرىكالسلبقها
ممة6018شح3اانخاجنسماأيشطه

أجفسبعقحمدأبخزدجمصرةلنهبمطحمرطبعأخرىنمميخة
913المشم21نخ

ام831ش513انخمامىنأخرىجاللسابقةة

المم2ش3م4دتخاجنسكالسابقةأخرىةن
مم7م5نحمم5انخاجنمىمابقةكاأخرىة
11نسسجميعشهاجمقادعيقوأورادنةارجمرطبعأخرىلسفة
3أ3الس3محانج

3133شع3امانخج01نمىأخرىكللسابقةشضة
6أمأشع3ممانخاجنسلسابفهاخرىة

بمانسلهةزورسصدأنجبمطبعقجمرطبعاخرىنخة
مم03شسس3سنخ

مم139نعممءانخاجشأخرىكللسعابقهة
ع9م3نع533انخاجنسأخرىكالسابتةة
ع3393تح3ما6انخاجنسكللسابقةاضوىة

3الملةخاضانسمحرثبمطبعاالولطمخروصقمنأخرىة
مم431ءن



لديوياافلثافهربتثمن91

أحمامالثهصبوقةلنةةزيدعدأبىبمطبعةجمرطبعأخرىة
01تسيةلبدرذلككادوغيرالورااوجموعالبوصيرىيةلهمزواالبربرةوبهامشياشلحسئا
م93أشس3أمخأننج

مأم91ح043انخأجنسأخرثكالسابقةة

ءالراحرف

الطيفةالمحمديةتحاافااالصألمكلىطيغةالثصرلعامةالرحماتعا
مألهلقينىاالشرلؤدالشافىالحلفطرحاأكنحدالرالمئيئتألع ليعهامنمرح

ااجنسثرفاشمنةعحاصوفطبعصةشنةااش
مصاشم4صنخ

33ولمح3زخاناجنسلسابقةأخرىة
لحادىلقرنااعالالزهرمحمنالكلالمابعالمعطىثوساألق

فهاروولأبيامشبتهامكتوجوأفقمععكاتحكتالهيطقوسجعقاعتاثخعثصر
وكاممتوموفعهكلهاليعسكذكيةخيرالبرؤيالصعالقكللىالسنيةالغةامحهاأن

70361نع061خاناجنسعادىبقلم
اثستطرفمنكأبمنقهدةفروطهوابعالطهاعلىلةمشال4رط

8115ش3هـخاناجنسعادثمدمتحعلدو

أواجملبعضآيالمامننيقرفضمللفرااسوراابعضفضلفىرسالة
لفمسيوصحذاايدعغلمافيهامنكيةكرانلماصقواالداالذبصقوأواخرهاوفمنلسور
ةلمانعةافعفالدافعقااآلدابمالةلمجقوبعماارذىوعثدواالعاوقاتابعض
رعثفامنامفاففرغالطندتافىالحسيئحسدبكدبهنكلىبحظنمغبقلمثبلمد
531011ش62انخاجنسببالنومحالةكدولةشئهلنةشوالمن

وارداةابخويواآلحاديثالثمشيفةياتبعفلىممثترسالة
بخدستانعصطفىاللهبدافسوحهاتأتفاسيرطمجعزوجلكراللهذنحفضائل
باالستانهحصطبععلدنسةةشطنحعبكيفهاتأمنفرغ

15مه6شالانخاضنسشئهلئة

عرفةودعااعالودوطوافحىاواالطواعيماأدفىةيألرسا
نسجمرطبعنحةناشيحرمأراداذالحابمالبدمىالابموبيامشهإسابل

18سولشه9غناج

1315ش05انخبخانسسابفةعأخرىلش



91هـالفواندلع

اأجتسنهبعقالطوكأعطخوطبحاخرثة
أ616شسمسنخ

اول6األنح03انخاجنسأخرىكلسابقةصةن
م34نءانخاجنسلسابقةشرىاهنم

1403شم18أاناضثصرابقهبلمىأصنس
م34نع8خاناجشكالسابقهأخرىةنههـ

عأحمدبنلعباسأبسالعالمةاالقرآشمنقولقعنمنافعرسالةإ
وهىنجيرأحزانموأدعيقللشاذلمحوريليمهايقمعلدشهالمتوالموئ
15شهمأنخاجنسسثانةكتتممغبقلم

الدينلهطبوسمادمكايلىالنبىاصالقكلىانحفضلرسا
كابةطثعادىبغقحلدشتةاالمتوقىبطلفليوأحمدنجسالمقاأحمدبن

9415نع06انخاجفثاآعهاساألخررجميحعسابسالخميوم

ومعهانقوللدىطبقمومنافعهايسسورهقضلجمارسالة
3615ألشم4غاابمنسمختلفة



اللحديويهلهقهرسالكنهمن7

أألفنعيمنيفسلطاهلناواوكلمجالمخلمهالىشعوا4ؤالمنالمترنابههوكاتلقاقاىاعدثمواا
نسمههـنفمجلدإبقلمضة4الحسأولرمضانءالالهاللهمالئصرع

0415ش15انخج

كاللمرسلينسلصالجملىنحذكاالعارفنوتجارةالخبنردإفي
المجاركبنالفقيرحلىالعبالروكورعلىلكلماذاىلتهافئآخرقاهاكتوبوسمانمعكليالى

ثوأدعهةضهافوابامغربىمجللبشلمفئنةالطيارأوأللدهيدمحكللىمنالقاضىا
7315نع88انخاجنسمغرلىبغمم

اكاىحرف

دأبالعالمةتأليفأسامالتعالحسئثرحلىإرهراالسنى
ئمقأولهاقصيالقراقالقيروافىالمسراذالغالببخكلبدعبدالسالم

فيابراهيمصخطمغربآلبقلمعلدنسةلغابالقبرمضبراالقبرففيازافى
جحهوىلمجياونةلساآلضبيعرأوإنلالسبتشقيومفافرغاواؤمجيى
اال3م3شعاال3انخاجنسهغرلمجوهوورقهانبقلمحهاسافيعن

فهـالمهملسيئفىشا

الصافىأحمعمقههملغالالموراالعلىاشرحراالجلىالم
نحكلةةلفةيغهتأهىكثصرفرغاالفاالقرنعالمنالشاذلطالمالكا

0210ش65خانضاساشئهنةاأحمدصدبنطذصبملم
اورسقالباوكيلونماللهحسبثاخواصفىالسرالجليعل

561خانجلرنس4جمصرلسجمرثطبعنسخةألشاذلىأ
661ألانع

53403ع3ال5انخاجنستجةأخرىكالسأفةنم
م634نع3ال6خاناجنساضىكالسإةشة

الغزالىعدامدالبآينمبوالجوهرالىكمنوناليشاثصعن
انمسعادصهـبقلمجلالنمعةالجفرمنرجامسشتالمعنوفى

8اشممانخج

قأليفالختارالنبىعلىلصالقوالتسلجافىاراألاصزينسلسقااللؤا

عادسابقدممجلدفىمةلالقاددىالمثمافىلبىأقادراادبهنكلعهدافتهأتالشغا



عمدخروبنحط

لس

103الثو6لدعلم

سمةصصانعسرمنلثاحعةمهاثاط

ثينالثحرف

لديناشسهابلفتوأبوابهااشهرالتهاةبسيامااللراالثثرح
فة63وعؤةالمتوفىبالمقتولطلشهيرااسهروردىائحسنصحيىإوقيلأحمد

نسةدةاألولربيعأصلالخمبسومكتكأبةعادىبغلبمجممجلدفقفىنم
3015لح31انخش

بنلطباكلباالثمهةاطاهاائابرأهل8اأأشرح
الموومهناباالمعروففيلجبردالشسيئطسامةرقعالثصرحوهذاالحصقأحدالبقاس
فرغهايفااالولمربيعوالعثصرارابعلىميساوبمضوةاثموفىلستانه

سثامةلوالقجمطبعةوفأطبعمخةنآهاششعبانفئاهغتأمن
م3االشح033خاناجنساييدرلينالةأحامالمشهاا

يدكطالبهسشرحبيلبنعلىعديئحسينالعالمهضرح

فمنقأناصرفغحمدبنلثهماألمجكهالشغقمسيدةعلىعثصرلقرسالئااممامن
عاثىلمفمجادةفةاتاالجةعثصرمذىالتاسعالمذكورقالثرح

3أنخاجنسثئحهصسفرمناندلممسالخميسدلةتابهغ
اهالشي

8منآثنالعلفيوأأولهمنعنروالحسنىاللهاهأعلىلثرع
نالمحديقةطرسندعلىاباذسهالتسجنعقوااتمغيراثيرةلأصامؤلفهفميكذاهاال

318النحهمانخاجنسعادمحهـبقدممجلدفىة
اأفيكرجمهلغوذلهأمنضبهالحسمنىاللهءأصابكليثرح

سقدبهجداعاثهـطلمبمحجلالخةنهأيضاكااتمعقوااتهيرتشكيرا7
وله4نعمنجانش

ول31نعانخجنسعادىقلمأخرىسهتاشمىحز
محدأحمدبنبئأصلعياساأبتألبفلحسنىاأهثطمالتهثثرح

ىبمادبقممحكلدةئثضالمشههرجمصروعالمتوفىإفامىاابرنجهمىاكيهبىأبن



صللىأيهلكههرسث

نممشةأاشعبدافطويوم4ءفراررصزجالماكبيرللشاذلىصالمال

القعالةفمنعثصرالسادسإالحدكشيوماحمدالدثحطعادممهـبقملمحكلد
06661ش661خاناضنسشحهآ

ااطمصطفىبنيلأمسيخافيحمثمغالعالنتاثضرح
االغيالسالطانامصرالبهىواراالعلىبالدوالمسمىفىبطأثكفصرعلىالهاانقرنأصدطاه

ابترأشضالمتوفىلهمىاألفيأطاقاالمجانىعرببنعالبخكلىالاليئالعارفيهفصيى
واشدنيهمهآساالوليفمشهرجادىاثصرحاهالايالمزكوروتأالشارح

مادىبقلمجملدفىةنممكورالملىفىبعداطاآلهعىبمحمالالعالهقمكلىصرعمن
عشرمناسادسأضىانلبفايوبمكامقفرتلشافىاليثىاحسنبنحمدبخيوسبخط

15مشسامخانضانسشضأااللربيحع

اووكامصطبنأفنرىالعالمقلؤحتأليفمالقنوثدأشرح
يومعفبخطعادكىلممبهـجلدررعةههالممبهامصرالمتوفىيلفئادكأق
63خاناجنهسةاثإثكرالمحرممنهافرخابخرضوانجلبى
أول3اشي

مشايثىاسلالمامحمالعبدأبتعلدبالئهاكارفاصألة

شخمةبلسىالطراصبالخبكالتالشمعبلىتأيفةجلى
اههش56ادخاجنهدا
ال11اذثءفلحن1ءشعدااداءامماشمىثخأمادلمحا



نسآشكابةغتلسالقةحرةم

بئعبدارحمنألمجزيرالمحألمةايتأبرالذلمحهـاابثشر

جمالدىشرطبعأاالرمفييةقيكعادىبفبمدنحقفكللدلفاهىبخمحمداشف
15ألهش86انحأجلساأصاالولى

أجشىآلهمحعهانحرمضانبةغتقيمادىكأبقلمهأخرصنة
8515شس6نخ

3بئأحمدبنعلىباشهحسنالعالمايتأنووصأاهكلثر
نآاشكلثرمحصفرالمتوفىبالمدابنىالشهيرالمنطاصثاالزهرىاشافىاحبدالله
اول91شم43غأنبمانسهـسكادلقلنحكل

لشافيكناماالعامكطلوالذاالدعاثثر

الثصرإالصزاسوهذايومقمالذثلمولسلمكللياطمسلىالنييهترعقبن
االولىجادئبعدمنتصفبعاهاالريومتأليفمنفرغعثصرلثط

نسالعلقمىحسعنحدفيعلىبخطدشاطبقلملحصلمدإ

ريعفرابعالمؤفىاشافىانواتاالعالمقكسدبكلىألثخىح

حوبةقيسهـعادلمدإجاصطنالحسنىاتاأممماعلىثاكةسلمحرم
2118نعمحاناجةءآنسلثاف

لىالثالشكثصرعالمالقرنمنعحدالبهىامشيئقاالالرحإ
سحهاالمتوفىالماللعدوىأحمدالدرديرادىكبيرالسالقطبالحمسنىاللهاأظم
شفةشئههـءاشؤالائالشكثصرمناإلحسدايورحالثهزانأيفمنالشارحغس

سئعهامنيافرخينىالهورالووالشيئلصرأبىمةالعبعطعالحثهـبغروإإب
اهش91خأناجس

راالعليالىالخنئاللوفقابراهيمبنمصطئالشيئلرحئأ
آشكابةكتعادممطهـقلمألارونسممصكورالدوراذومعهالدينى
61ء41ءن61س3انجاكا

ؤقرشالئانثحرجمامىلحا



يهثلهانفديوافهرست

جمطعصوفطبحفةسننةالهافىبيعاررمعتنهرقرهـيمالثصرهذا
13س6شأممانخاجنسشنةاكاشكبدالىانقالشبئ
امالسحم39انخأجنسلسابقةأخرىة
امسش9خاناجنثاأخرىكالسابقهة

هايم9شأم5خاناجنحالسابقةأنحرىعيمممة

213نعم61خاناجنسكللساتجةتأخرى

المقدمأةءمقهمقوضالعلىبسزتبانفرآشهـالظمانثشفا
يخقثجالعلاالثحزيهتقضاليةمنثورةمائاثملوالخاكقفىطنخاهيبياشا

15الش85خاناجنسالعادىبقلم

4لمهماصادحرشا

أباشيئبمشيشالسالمعالعبداأبعالىبالتهالعارلممألة
34انخاجنسعادىصلمبةمحكللمدأةالشاذلىاالحسمعن

ياثمالزثزحروبانلىثرشويرمءاالالمأإأاتمعالا3النع ينافىجمأكلمحدبمصسإىقعادبالتهالعارف
ةيةالنبوضرةاطقكقاصلاهذتلتىرانهذةررةولدالصديفىالبكرى

إباللهيالححالىيخعرا3أللسئالتالتواةدراالهالصألةطأللملمجلدفى
رتأليفهاهنموطنافرغىالمصراسترلسمولاللمهاالفؤتدبخثيشحنأحالضاتأليف
بقدملسقفكلدأنةاساآلخرربيمعحثصرمنالثالىالخسىليلقيؤم
اجتسإفطببأمجدولةمحالخىلنةسأحمدكانالحرتهشبحنمامممبوطق
15همش6سنخ

حسمنللشيئألوخليلحبيبقطاأشرفعلىالصلواشالجليل
الحسيئممامالفهالفيليهامنظومةسوطبعاراقرن1جمامحدبرمممنحمدبنمحمودبنافي

انسشافثرفجمطبعةحروئحهـثرلبسعةالمذككلإلؤلفولوسل
ا6المش143أنخنج
37691نع323دانخاجنسكالسابقةأصحرىةم
م32نح3مانخاجنسلسابقةثاضىنع

403نحم48أنخاجنسةأخرىكالسانسشة
0223ح583انخاجىنمكالممماقهأخرة



مهثلىلفوااعلم

أحههواللهفلمحاراتحومعهالىاالمكرارانااهداطاهـثملوا
اولم7شس15أنخاجنثامادىيقلمضقمجلد

ثيوئاالقليوبأحمدبدسالمةأحمدفيامثيئمةالعصسلوات
قبهمقيفمنلمسبسشعهاجمطبعقثوالقوههـثماجمعةشئنعهآنمد

امخاناجنسالمذكوربيوئفوسلمالتمكلبصلىالصالتكوالنبى
اال20شس

م5571ع113خاناجذسااخرىكالسانة

ابدوىاأحمدلسميدىلتعكليموسمالىاكيعلواتكلمميغ
ونبزهلمولهحلجدتهصلىلنبىاقعلىاصالكرفوافحذهمامحلجيالوغيرالقادراوسيدكطعبد

المحرمفىركنتالمنوبالمددحألشالمموفىزينىالعالمقالسهدأحمدبنتأليفالتصوفمن

انساهثهاتقييداتأشببوالقةحروألطبعنةهأش
33اال3نح43ألانخج

حمةأاداظات

اممؤاولىوهوشراقسىاايغعالشصىإللضيا
تأليفابتدأفيآاشالمهونماائهجمرىالرينبنعلمصطفىالعالمةنألياوره
اخة8هـ13األولىجادىحداالولمحمنزايتبييضهفىوهرحأشتاالثصرحاهلى

منهاعرفرخلفليبئاجميىلىفيعهدابطكادثجز7شألبقدةإلرارويةوهواللد
95ناجنسآشاالصدعطدىشهرض3الجمعةيوم
210ولش

زالمهمءالطاأحرف

الديخكلىعيألالعألمهآدمدعفااوظرالموافاةطرف

محفطندبناهيبنحملستطانالمشمعثصرألغهىلحادالقصناعالهلمحمنلغزااثافي11
ناماأثرفكللىلمحسالواالمسالةخرهابياشففسلوجعآلدكانيقمقاصلىورض

ألانخاجنسهببكومحاللمجدولةنممغبقمكقجلال



نلديوابخانهثمفهرما603

الثامنالجعهمقيماثوفىلشافىااالبيارىلمهادكطنجاعبدالعالضاتألمجماالكدر
لععسأعدافثطبالتنإفندسنقلؤوغطأربعوتهرهستنةالقعدةشافىعشرمر
نسمالغلرماممممصلىبالغربصننبهفرإلطماعالالشعرإتايحعيلغمحزاويقا
الى3رررالشيمماليةئرلوءنطلمممصطنىجمطبعقثدأفندىهـحروبعثط

ااجنمميةيمهآؤمثععبانالمتوفىعبمالكربهالبررنيحعجعغر
ا555شح51نخ

عانظوا655نع61انخاجنسكالسابقةأخرىنم

لعينحرثاليخاتارا

المجمةلغيناثحرف

لدالمةارربيبالنبىبالمسالمكلىالتوسلفىلالعبدالمنيبيخة
قلمبماحرتبقكلىهىرجمروالبنصرنامبئلحادبئأحمدبنعدبنحمدبن

أعادىبقلنقدمجلديهللغواااللفاظبعضمممهاحلقؤبهؤوزالكسحر

6515نع6الانخاجنساآلحريسيرمنبهاخرم

الفاحرف

وهوجموعاوصعلهـأراداليهلمنالخوأبابومفتاحاوسولذصمأ
جمطبعقمنصورجمرطبمةإررسنىاالحةالميرغئثينءطواشالسيدمح

بااللفيضفدورتمهالمذإليرغنىوصالةالشاذسسنولاأبالبرلسيدنابهامشهاحزبوعلى
زاممنومنتظهفئبالجواضرالمسسلأيفمااضصلهوصالةسهدالارسولحضرةمنوالمدد

نسشاذلىهمامركلالوحزبالبىوحزبالخزاكااللهةأهـصابعضالعليةا
615شأالانخج

ائيفأبرابحفباثعروابهبيرالشاذلىحزبربثالقديرفغأ
بالمدابئفهيرلاالمنطماوشااالزهرىالشافىعبداللهأحمدبئبنكلىحسعنيئمثلعالما

ااجنسعادحألبقلمتفكللىصفرلهمثلععهاالمتعففكثمر
إم429خن

االبوابحالمنس4لبهماءلؤصحرففمااكهابئاالكريمألفغ
جمرطبعظيمةشنالمتوفىالبوثنجعلىأحملىألمجإلعباسالالمةللعالم

الخاناجىنمورينىنافبخحماجمصرجمليهإبعمهوا
615الش



03الئدالفهعلم

الشيئايتأرعنهدجبوقيمصالعبيدلنغعالمؤلفالمجيدالمالطثم
سلههضىصشعهانسابعفىالمتوقىاالزهرىالشافىبكرألديرأحمدبنألمجالعباس
اللهسملنخضالتعليمالخنىعنوهعهارسايالسرأدكريمعادسهـلمثلدقف

ولجيهاعادصهـبصلئختاثهوفىاببوفىىأحمدعهاسااارحيمالبحشا
محقرانظرأ9515شحالانخاجنسلثهعبانشمييلدعاه

المجيدالملكف

األانخاجنسءآصكستلىجمطبعةطبعحرصغأخرىةا
0615خ

1615المانخاجنسابقةكالسأخريمةنص

االهخانأجذسفةسهصصبعتهممحابأخرىةنسض

161أل8نغ

الدمهنمئمحفوظمحودعلالماثرالصالفعلىالمشرفغ

اجافسلضشنانليريةيالمطبعةحروفطيعفهشةالشافى
33الم6شس3م6نخ

33ال3الش33الخاناجمىنكالسابقةأخرىذمشة

القطبألغهالنطةانيالفزحزببثمرحبانيةالىافتومات
العالمةالشرعتأليفوهذانخةفىاثتئكندرىالسالشاذلىفامحدالماكبيرسييدى

فدالشاذلمحذصفمأولخبلاوألمواهبىايبىأحمدالطبنسعيدبخكللىلخعكبدالقادراا
لةأجمواأصراراالمخعاذأخذهامنانفوساداباقىبابسماثةولاثرحالشروح

قوسبهللىعنهةسرةافرذىعثثامناالحلىيومالئريههداتأمنرعاو

بنكلىاألرشعادلؤرالدأءاةالغالانختآليفعاالعألىمضالئمهثففعادثبقلمأ
جمعرشئهالمولوداالجهورىدلرحننجعبداالدينألمجحالزينحالبنلعاروينازين

طبحجمركللددضةفلهاالولىجادىمستهلفاالحلىأيضاليبهاالمعفى
االالشاالهانخاجنصةشرسه

أصربنيخهأحشهالمجااشيئاتأيفوالصالشوالعواثدانفوإثد
9ائمةهائةعلىيمئتهلوهوكأبةشمثعوفىاالحننىيدىبالىرياابخكلبدااللمجف

الئاذاالوفاهوأططعوالموادعمبالمتعلقةافواجااحعهكرفيماذئدضنهلفوافى
خرالغاندةآالىمافيهاينتهىغادعهـرلجلدأوويروالحاليثالتفسمنهايناسب



يهالخدلوانهامنفهرتجحي

2610حأل5انخاجنسمسينارابعتوان

ستهتاهيمابرأحمدبنصخلدىطبقلمدورنحكلدالمزعباه1منلةىكفياةاا
961شخاأجنسشههآشيرلشؤالاالحدتاسعشابةيوم

أأألالهنح

لىاشييئإوبهامشهاشرحةدصأجمستلىجمطبسوههـثطبدحقأخرى
رحلثهفكرخواصهاؤبروذالحسنىفهاماأرعلىاشمثفااالقرنجماالشبراومحمن

581انغجانسالحسنىدثهأصانحشرحنيائدالعؤاالسنى
ااول5نح

م36شحم19أنخاجنهيىلسابقأخرىة

صماكاالماهتألعيفاقادريقررااالمرافىنيباراافهوضاتكال
ألمتوقسننةالمولودسنىاالمجالفاكاهدبهيحيىحبداللهبنبخمومىاقادرعبال

متانهبممصصيدعلىالسعالععةتجهطبعمةنببغدادودفنسعها
213أل3شحمالانخأجنس

امءأل5شح43خاناجنسكالسابقةمورةن
ام4ال6نس443خاناجتسلسابقةتينمص

813الالنح3أنخاعنسكللسابقةةنهم

م21ال8ه103قخااجنسةكالسابقة
رادالقادريةأءوهومجوالقالهـذمهـافىااةثالغيوضاشارباني

هدأخكمثسانثاالقرنجمامئايهيألفىاعالسعيدالقادركطبناهدحشلاعاع
امغاناجفسمهآشمىحمدأفندكسانعلبعةجمرثطبم

حمرطبعصى
نح

لسالةىض

لسابقةحر
لسا

لسحشعلىطهعة



ئدلفواأم

لدىبضدمكمجلرفىمضهنسثانة

903

الغافصف

ماإطىثفشاالهبميدانظمهالدءابتىأحرادالثمبئابمةامنطابثيفالثثرخراقيآاالبكلىفا
01نخااجانسأاشقاهوةجمعراجمرطبعندسة

1105نس

انليرثصىأبتأليفيمثمفيااروبيبالالبهافىبعالبلأقوأساا
أيوابقوخسةمقدعلىرةةتوفىاالشافىلسشارىاوحنبإرفيا

دىبقلمجمالقمباقاهرةباشحفأواشرمضانتيغهمنوفرخوضاغة
منيهاخرمنساآلضربيسعكمنأو1هنمأفرغعومحمدبنابنالفيوىخلفبط
4171شاالغأنبمانساالول

كطلحرف

إلالمقمنألياتماآلثاراالدعيقوماحافىخباركغزاأ
عةفمنةسىاأساشوافىةالمثصربهةالمتوفاألقارمحالحنفىدالرأساطادعدابنكل

بنخمشطاوراصفرالثاممنميسانلىؤاغتكابةألعادىقلملمحكللد
اهال5حن68خاناجنمهىارهبينىداودنجسايمان

السهروردىالدينسهابدفأوراأىاالورادشرحفىكترالعبادإ
بئابئهفغطعادصهـقدقالنكللمدواطلغورظأحمدابنكللىلؤرالدتألي

ذىيخمنيحثمراوابعالجعةايىمنهافرغافىثلارىموزعايادأقادرالهلحابخأحميىا
131نخ31انصىاتبهامشهاتقييالةبمآ4رالحوامالقعدة

ك

ءكاليى

سألقمسعيدصعبىشرحهـالمعابومومذ
دنفىاأنابلممىعيلمابناليغنىجدصكبلتبافي
دصمالوتاساالحمعةاءقحعشصالثماهذا



انلديوليةلثنحمهثيفهثمنام

نمممقفكللدنةسثثشوالسمنالثاالخهيسلهلةنقالمنهرةتأليفهابلددمن

نسهالمحدعاكاخرضرسح3طدالخواجهجمنصمنخطدىطبقلم
أل9ش91انخ

حرهاللوم

البعنطالقرشىأحمدبخكللىالدينشرفاللمجالعباسالنورانيقهـإلعةثا
قمكلالثىكيرذكبكيغيقاألنغعالاالعظممممافيهاذشئعنةاثموفى
ااسع6غاناجنسبخيطكمافهعادىتجلم

يهةاشمئمعالمةحوهوشسجهبأهرارالمنةابنجةالوامعثا
مةالمنعلىالتاسعلقرن51منعاللشافىاالخالدبرمحدبهماعدبهفثماللففاأب

عصبابهناالشهبربكدالتعؤدهـطسفيثالقمثلأبألماهاتأليبالمنفرجةهعمةلميلا
اآلدىجطعثصرىثامنهاراالحالتأليفهمنارصاشافمرغشئالمتوئ

البهابخحنااعبفيعالىأبفللدهثننجمالمثرفةة
مقابلةلسصنةالحرامعئصرذصالقعدةهنكتبياسابعالمثمرفقفيخييبهةلمجقىاألذه
اهالالشس88انخاجنسالمؤلفظعلى

االهامتأليوالصفاتتعارطلله01أسافثنرحابيناتاوامع
سىالبىاكللىسنفىابنسينفىابنمصبئحممألمجكلبثاللهالمحققلحكيما
ئخرمضانلمووداوىاخطيببابنوؤلمسرااليمشافىظرالديخارافكالماتلطبرستافىا

محمدبنبنيساملمؤباأالملكفيهذالفطريكيالمولمتوفيبهدينقهرأاشنه

المقاصدفىالثافىدماتواالمبادىىسلاالأفسامثألثةعلىورتهالحسيئمسعودبن

خرآكابةغتدمحطبقلممجلدأفىةافماتدالهاحقأالئالشفىإلتوالغا
6908شح11انخاجنسامشهاقييداتاوةةشعبان

المبمفأ

نوهىالمعورسنىاحدبخبوسىاللهخكبدأاالمامباتمجر
مناالثاكيوبالخيسعادىبفدمقثفيلدسئنةالمتعاقلساذ
5615ألش6خاناجنسشلنةاالصلىربيمع
ااجنسىةءالستلىبمطبعةوفحهـطبعمنهأأخرىة
6615الالنعنغ

لىإمشأرجوزةوهىدماطاصحيىبنجرأبلغألمهاباتمجر



113الفوائدعلم

نسهـعادبقلمنحثلدةاالدهاناالالزوردوازاملمثلدئيرةفواند
8115أشسانخج

دةلقمسييقصنهيكقائدلهميلىأوراورو7دابجلةعلىلمجلمجوحإ
صوفطبعةالسعديهطايغهشغلحضرىابكدهحيغاجحأشدانيةا

أم9ألش3اانخاجنسىنخاسثصرفيجمطبعة
9131خانأجنعىاسابقكلجوكهـ

ايم889اش

ثمابخالحابهكيدالتفهنىأصالسابنلىفيعادمحهـثبقلملمحثلدجموعةا
اشافىاىيدارش

العالمقكبنالثهتأليالخثارالنبىانصالفطفىهرلمرنهزاالك
رثلثالقرشااطاهقتوشىاصالغاسىلمرياالهاروشىحلىبنلخهاطا

عهآسشعبانالسادككهمومنأيوآاكتكابقق

سيدعلىالموالالصالةؤففلناوالدرابنلمبالفغ
تأليفابأمقلمقوغانيةعتنوزاالصرارمشلعلىوهوثرحالمرسلين

والعثريمنالسادسبعااالريومكابةتمالمتقدملحياطااللهالعالمقكلبلى
96الانعأانخجمنسلىانةسشؤال

ئسأحمدالمنصودرعطعادىبقملدةق

الريةخيعلىوالصالننمويةدعيقاائالسنههالمرةاثرح
أمنعاللشالبرادينىاحمدغكشمالئصرقأسلخيئاثعالمةياكوهمكأل

غلولشراجمماتأمنفحقاصسعوفرغثألكللىثاجعلالثالشكئسرقرنا
ئثسماآلضةشهرجادىميقسسانلاالحد

ثرالمدكوردللعألهةلةالنرواالربعينعلياللررإلسنية
نسجمردالمهاوكطوابنلفشئثرمنجمعالنوويةاالربعينع
15ممشس33انغج

مختفغةمجظوطدىعاتجمعلدلعة



هـريويلاذهفيرشللكتمن1

عدد

حلصألمجاصماسشيئلاتأليفلحرانلجالغوزوالمرسانالددرالح
صلواتوىااأحمدلعالمةيناكلثميوهولغرشالعاماأحالعالىالطابل

وسلمكليهالثدالنبىعد
اكبيرأباقطبباةرضصالمذكوصاعافيغإلمةالاللسلعسلى

وسلمكليهاصلىلنلمرسلايدسالشاذكاعلىلحسنا
ومالمكحنيفةأباالغةباالربعةمتصلةدرفقالصوفيةسلسفا

عنهمللهاوأحمدرضىلشافىدا

حىألمجزكريايرالديناالمامةاهلألوهواالضووثاالمامحزبةك
المحرممنالعثصراالولطالموودفىدشافىداالموطزااىبئمئرإبن

لؤىببلدهودفنةرجبعثصرىاالربعازليالمتوفىئخض

السوىتامالالمطلبأانظرالشاممن

أوليايموسلماشكلصلىثيالىلصالقاألؤاعقبطعقمنق
خهاباوالسالموالصالةعليهالصلواشكلليهكجياخمىفىالحامسالنوح
دؤرللعالمةخيراالنامالصالقعلىفىالظالمتمهممصباحيفيةكعثصرةخس

بينالشهانىيةبزاودفنضسحالمتوفىاالحمدىالديخكدالشوق

15ممنع43خانبم5نسالسربرين

النبىجمولمجعبدربصخطههـنمبقلمكلدثكة
صلألةعلىشلنةاكااقوفىانابلسىائيدكطمهدالمشرح

لالربىبخاا

ثامناالربعاهالغروجيوموقتالمتولأحدالجوهرىمثغارح
اجمنثهورةالمذعدالصألةشلنةاولىدمحاحط

1515ش6منخ

مختلغةبصنطوطعلدىمكجلدعقهـ
عددص

أصالدينلشمهابلموالشكليلىالنبىكلىالصالفىرسالةأ



313الفواثدعلم

عةالمجموتابعا
سهصئهاالمتوفىاقايوبا

السيرمصطفىتمايتهـلمالئاطثرفأالفالقعفىالدرالفائقأل
كلدحروهالمجمرئشلالمتوفىانهحريا
يمفالخلموقاخأفضلىعلىتسلهاتاوحمدةالصلواتثزبدة

لحشبندهـ11دومحمولدلساطشاسلبنعلىلثيئا

يفمالسيدتألخيرالبرعلىهطاةالنبويقالبرالصلىاتأل
سوفاطعلىتبلريلاصطفى

أباملألمةاأيفتأهـصلالقدخيرالبريفمذكراالفوائداسني
رجبيهشمنوالعثصرالتاممعالجمعةتأليهابومهننافرغالشحنواعلىالصقا

سئثمها

ج6نسالبرسوهبزبالمالشاذلمحالثبيرصت
ا3515ش46نخ

ء6

عادصهـلملمجللىفىعة

لشناوىاجمكدحالأشبئصالهبرصقالديخإتاللهاف
ئامنفىوفىراكقرشدممنحملقروثنةثلهشوائافىالمولوبرالمرىا

النهرقدببقيعودفنبالمدينقالمنورةشلنهالمحهذى
لىطوباوحراثمالنؤبعظائممنلموبايألتطهيرا
السيدأورادثيالطريلواتكرلمحذلورادهالعذسالساغالمنهل
دسشليمهآالمتوفىرىائبين4بئكاذامصطفى
المذحمورسيثصطفىللوتيةانلىطريقةللسانكينلميهاضصيةاا
9615نع08خانج4سا

مختلغةوطثكدجموعة

المحلعاهالقريبوالمنبمالاالنسىوالىكشفاقدصىافغا
صاليفىايااللىبنالسيدمصطنىطمحزآلورثاوهوالمشهورالحبييب



هكه

طلىاسحاستم

لفأوائلىالمقدسيتآباشسأنغهآاشبمعووااص
هىثاااضياانظرالحرواكللىتاالولوهومىعر

صعلواتيخكاويليهخلقكدأسأللنبعدضااماأ1ولهاحزب
سحهاالخوفىيوحىاكللىكأصزجلعيد

أنصالصلوالهمإجعلالفاتحةاورةيعالأولهاالطفحزب

اذلىالثاصلبركلتانمىوا

لهالقدجمللهبنورااتجهتأولهءاالخفاحزب
يعالتهاألاالهالأولهالطسسحزب

لعزيزالقادراطغاهتنااللهأولهالمجعملحفيظةا
للشانلىحزسالقيرقالهفيضرلمجاء

لهلفغاحزب
المتوأندرىايئساللهعطاأحمدبنالدبنلتاجاننررمماأصت

صله

نسماآلشضبهاللهطاابرواية3بلشاذلى
هاالءنول3أنبم

مهآسثبمطبعمحمدشاهينحرفطهع

الدرديريةامسلواتاعلىوحمانيةاوالغيوضاتبايخهاالسارالى

منتأليفؤرغآسههأالمتوفىالمالالصاوىمحالأحمالفيللالضالثيئ
سينامشهـداالمام41اطانعاثررمفليمهايوه

أحىالثبئاتألفلحسنىااللهالمعارديراامحظومةكلرح
شصهآآضرمضانبعاقاالرايحمنتأليغهصعكورفسرغأذلصاشىا

اهال3ءنول74انبمام

انربئعنامثروابمليلةدةسعت



513انلىاعلم

دىعابقلملمدفىجموعة

لمتاالمتوتىمشسىشالقىعلىلصدصلدفثاالبكلابنكلىطفىاتمممياإليهاعالمحرجمراقألي
وهوبخطاةضانشهررانعنمعرإلهافحنأوائليفهتأمنفرخ
لبداللطيفادد

للعألمةعبدالسالمسيدكطصاثعلىالسالكهـالقدوسفيض
لبكرمحالمزكورا

لبكرىاتمابهنمشيهثىصصعاعنالهدهيعثىارافعاخالمحاثا
يقهلطرافىىلبهالمذكورؤيليهاسندا

ماماأبةمصعلىنىلفثاجمالمثمافىماحمدبنألشيئاهرح
أحمدبؤبنمحلىكصلرشؤالالثاالسبتيومكابةلترادتما

اهال2ش58انخجنساصاحعبدا

عاىكلمنحكالممعقهـ

المجالمحبمالنبىليبالصإلموبالعكلثمفرجة
لمعمحروهارتبهاعلىالنقشبنمداناللدىدىرواسليمالفا

نمراثؤكورإاشيئسنىاطاللهءطأثمنظومة
هممشس311خن

شأالبيرىلمجانبسيئئحطعادىبقلمنحجلدكهـ
دعلى

تلحسناأبىماميألالبركحزتالمعروممبيرلحزجا11
قديرالنزغفىابنااشرخنظرا
العزوالنصرمفايجأنظرأيضالهحزجالمجرإ

لبيوىاصعلىحزبلسيد

نسالعربالدينلمحجاالدوراالعلى
ألراالاثمالسراالجلىفىانهم3شس211نخ



صلكليوا9نهلححمنهرسشامنع1

لمجموعةابحئا
أرىصالحا

نيألبقلمكلدلعة

روأحسيدتأديإورسغاللهاالالدهياطىنظمخهاص
طسزروقاللمتوفى

منةالمثوفىالكبيرالجنيدهلأممبرقالصألة
اصيالهاهذهخواص

ردالصبملفلوحاأحزال
ؤالمتوفىالبدومحطهـماصيدثألخا

العربصهـبنالدينجماالشيغثطأله
التوصحزب

عابخمشيمثصالةا

ةالشاذالحسنالنمرألشاثؤب

لهالبرثحزبا
لهجاإلخفاغاإ

صملبداأحلىاسإاإحزب

أهمنع511انخج31زساولاالروسدعةدعوسلىأإ
محهـدعابقلمكأللجموعة

عدد

دالقالكطبخدلمطأنفألعلىهـفوالورداألاالعظمفىبثاط
آشلنلمحهـثموالجمةالمتوفىاررنفىالهروءط

عكهداللهسكاطأبالبرلومهـامبهىبالمعروساممبيرثالحزب
خهسنرمضانالمهوالشاذلىالحبارالمغربئانجكلبه

أبفهالهألبصحزبأ
لحشئطاونالعرببنالدينبهيلسيدىيىوراالعلىااحزةس

يسبحثلمعإدعبدالسالمثمالد



13اللغهاثدامحلم

بالمجموعةتا
الدينبنعالسيدعمصطفىلقدمىابافغهىلماالسحررد
هآسعلالهافىنحربيغوفىالباكرمحا

إيهفوائدكثيرةنقوتتسالمثوفىالسثندرىالتهالبكطا8عافى
نحمعرفةفىسغمالقاييىبنعدبمرهىبنوهىاثزسيالة
هنح611انخجنسالحوادث

ىدعابقلملمحبلمدوكةش

للعألهةالعرايقصامهولسربالنألحزسالحايقواالعتصام
األسبوعأصأبعلىيشق4آالمتوفىإلبهرىالسيدمصطفى

أيضالهبأشهرالعامالتوسلفىالحتاالمساثلؤافع
تحةلفااللوهالمجدسورهثوسعلاافىةفاصدواللتىالنحاتاأ
أيصاو

المعمومفضرماوافعالالفعمهعاامنأهـةواورفظألطثحزلمجهـ
امفاله

أيمنالهالغرجكطارمغواالغرجغانطاللةأ
أيضالهمنظولحسى51باألصااالسنىالتوهعل

إممالهظهممةشدةصافىنصقمنالعمدقهـالعالة
ةمطوالصبغقالنظريقالالحملىيةالدمعقالنضريقالمحمديحهـ

ايضاله

أيفمالهظومةمةابلمحارانفوا8اجماجااصك
منلىمةأدوافىبرغبرفبمدافوناغطافىرافيمتالمالحةإ
هم6ع711انخج01نسياخرمأيمماله

انهبةباومحالمجعولةغبقلمجلدقهـ

حزحألأ
افخحزلمجاإ

أقناولىارحيمابلىىميد
لجيالنمارالقادااسيدممنكلبد



ال

1111

4دألحدبوافثمتنهرسمن

لمجموعةابعتا
الهثعرإثابسيدعكبداحزلجهـ
السمعدالجارصأبئسيالىهـحزأ
عدالشناوظسيالىصنجهـأ

السنيةهبالموانظرموفالسدىأحزلمجهـ
اأيفلهلاعألحزب

انسهولجىنامرالديخبنالؤلمجهـمم
الديخالسبهاتاضكلؤلمجهـ
سعدبنالليالثصريعةعلاالماعسألأ
لدكعراقايوسىاسيقوحيدحزبخاإ

اصباخالمجعالئ
الماكردىايوسفسيدثؤب
فىمداأاسيععلىألصجأ

لمصرىاىيدصكلوفىب
مدالذاكرلسإىةثؤلمجالتزي

إلوىأحمدالمميالىةكنويرثؤبال

ابخسبعينثحزب
البوفىثؤب

عدالشاذلىىسيلىثعحزسهـ
ينمدأتىسيدثحزب
نصارىلاحدأبنكللمجيىينايمهنابأ
مزعااابنالدينصدبيىألتوخمداحزبأ

ركىالقطألمجالذالجالىاآلالحزلمجالف
اليافاللهعبلىرىششلمجةأ
الكبيرالصدبئاهوللسدىهـفيلمجاأللؤاأ
هرىماوريخازينبأ

أيضالهالعحؤج

اوىاأسالمحسنسيألىثؤجة
وفاثسإشمكللىممهـاكاالؤلمجار



امأالفوائر

المجموعةثا03

ييثةقىالرنبابلىلثب

فىمحودالحهبهكثحالمجالغرجةا فىالمرسبماحمدالعمرىيملكننورالساطعحزب
داوداالعزبسمدىثحزلمجهـا

الوفائيةالسادةالحلىيقآلصوألحزبعان
الفاتحةأولهلمجة

بهرىائالحسنمحمدأبالسيلثحزسااللؤار
أبضالهثؤلمجةا
اوفافىالدينلصالقالحفظبفيكا
انللوئأبسسلعةثمزجا

هابلخوثلسبدصعصاالزاوااللجهـفىب
يضايموكهـانثؤبا

الصدقأياجماللحسقأبمحماليرىلهلضايهاجميالاءقابي
ابم6نسالشاذلىاللمجالحسنهـدعيقالبا

آهألشااخن

كاكعولةشغبقلممجدوصسالققمحادماثقوسشوعثصرينافعلىمآلمم
همقع911انخاجآ6شسينىمحمداببخطإنباومحالة

11شلتأهيعاوىاناصرنجكبدالثبخطقلمعلذبهكة
عدد

الحسسيخابهنعلىبنعلىالحسئأبلموالنازاعمافاثأدعية
المفورةابالمديخةاةسساثولوبالعاورينالمعروهبزيئالمناأبىافي

سالملاعليهمألمجطالببنعلىبننتبرعمافىبالبقيعفنوفىشس
لوبهوايهرواابياألكزمكليكمأولسيفىاعضاماإ

لعالبماادولمأثسهوالصباحاياقدرروصبهاجايلدعاا
لقيوماهوالحىاالهالإنلىا

بمالمحنرلمبهمويىانثاالحاللنهأولهفرجمليعالسالماظكلد
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عوعة

يهيرانللىئهالكمرومنفهرست

المجموعةب

دباللهاالالهالأولههـاخييياءندعا
إفضالمشهورةالسبعةكلهياا
أولىرلهعلمثكايالىللءاد

وامقشعبانالفمفليةفمنل

أظغلشهرراخرجعقمقدعا
أوالمهماتاجهمعفىحمللهولعااد

يتينلىلاكيدضرينلمطكواملدفحدعا
االعددوالحسماالمحثيلىدعاه
اهسالدواالعالاطلضدلسانىادعاه

يرخوا
شؤوحدهاللةاالالها

هامقرأفإناا

قريثبفتموكخانصرمن
تمحيى

لنهنصله

لساقء

لمعهومولثهممعم
سالحص

ىص

لواثصيقووأدعيقكربيقوشسيرقرآنيةعلىمثبظضتلغةشطوط

اللهلىامحالختاؤلجينااءصاالذدثهالحددييهليهلثءى

331غاناجنثاة



3مقلىالفواعلم

لمجموعةاتالمحع3
النووئاالمامزلمجةثرا

3فسالحسئاللهأههاهولجيهاابخيلخهـلسبحأدإت11

7130انعالمانخج

ىعادبقدملمحعلدجموعة

يهالبرربالىاالبقالقىانلشميةالفيوفاتمنالسايةاحاةالمةاد
كنصرالثالفرشااجمامنىلشائقحربخسليمانأحمدالشيئ

المذكورلمحواالتوسلنظومقفىهـ

عليهالنبىعلىصالولبراألياقروااألحمرلبريت1
الحروفتبقكلىأيضلعلهمالمدالالصالة

قصيدةملىيلههلشنميسأيضالهثحكومحهـالتماليةمنظومق
االولمنبهاحريقلهج

اأمانخج5أيضانىلهاطسبئاللهءماأةكلعنظ
هام8نع

عادمحةصلدأبقلمكنقة

القادرالساكيالفبالءدىسصبادء
اكهمهلهاحزبمألاأ

ممثعثفيعبدالسالمسيدىثمالق
إتبهرقحلىلمجدىصلمواخالئالثاءا
القادريةثكعلواشها

أيضالهموصهـأالثمالة
امانخالجنساثنإيمتقوأبعدحزبأخرمحلهـثصالها

هم11نس

ال

دكططقلمكلدتجوعةف



ييولخالاافهرنهعشامنم3

أبىبهرهصتأليفطيفتعالىهذكرفىلمالرالمنيفاأد
عهصرلحادىاالقو8عالهقلشافىكثطا11

اذكورلعالمةاتأليفلطيفكالىهاههعئررنيفاعف11
هم03ش131انخجمذس

شحيسوكفيهااالهبوالذباتباياتكثيرةمحألمغرببقلمؤمجلدعةق
مذهباثضامجلدمتقنجلدااشمتقنقجدرس
عدد

المحتارنبىالعلىةذكالأراألالقودوريراتاهـالئل
الةيعينروجمثباثنتيزحمدبخسلجهانمالجزولمحمسبوفةاللمجكهدالله

أصعلهانابتالتىماهإلمحصرقالمثحورفيهامذغصلبةباشكلاللن
وعددغزواتمكلليهوسلمالدثكليصنسبالنبىو8فاوفرعفالمحا

وغيرذلكلسالموالصألةا

هسيألمجكليعىهدبخلمحافظآلوسلمعلياللهصلىالنبىائلأ
اثنوفىشهالقىمذعالموودابرالبوااكالصبنسورثطمومى

شأعالنحمنبىبفريقشةرجبقخليشعنليعشرةلئالث
لصروهبابنابنىصرولاحمدبنالعالمطهرورأهلطاأثيرح
بيحشهرروالعئمريخمنارابعئىالحهبمجمضحوةوكأفىشغهآولىظ

أهلاأوحاشاشلكؤلثسعبانمنهفرغشدانةوناا
الحصعالهغااروحأاطيشبنعبدالمثمغلمالمقالرهوابد

اماالنظمابردةدإهيرهمالخيرالبربقألررحفىابراللراد
شةالمتوفىىلموصيرصماعدبسعيدالدالصىألمجكبداللهالدينئرف
األمامظمبالهـكثهاكرواضراورممطهـددحالقرىأه

المزكور

لمتوفىاطالبأببنعلىشهينيرالمؤأهكن2المرلسيفىالحزبا
ةشنة

اقدالتأاسةألمجابانمااالعارفللقطبلالجوهرة
بالذهببةصيفقصالةيهتوو



حوء

ممندلهااعلم

صبموعةانابح

لديئاكسالحافظجمعيدالمرسلينسمنكلمالحصينالحصق
ثمالمكتالجزرصاابابنالمعروفوسفبخعدبنححلىهدنجلمحيرجمدبنثاأبر

منوالعثصرامانلىالسمبتولدليلةاشافىالمقريئياأسلىافالشيرا
صالةبعاألحدمالمجعأتمتأمصةلفيقئمسانرمف

جولنسسلالجةذثوالعصريخمناظهرالثاقا
89عش21خن

لالحلىمفايومفرغيادىالزمحلىذبهدبنفيبفيكادىنحكللالل
شلههأاالولمربيعكثمر

االياممماشفىالهـعالخيراالناةاللافىناهلأليةالمالفخيرة11
األسبرعأإلمحمددوسلمعلىكللمالئلىصالنبىالصالقعلىابمداو
شةاسالمهوفىىالهالصديقىالدينكالبنكمصطفىجدايثأ

المذكوررتبهللعألمهألانرالئقثرأعلىالصالةالرالفألقأ
43361شساهانخجمنسالمبمحروفعلى

شهآباألسعتانهجمرطبحكلال

باالكقالزكيةأورادبهامالدينآلرس
بيةالعرباللغةلنقشبهدىالدينابهادجمأورا
خدىقملةاالديندبهاهورأاثثهعي
الشاذلىلحسيناالبلبصاحزب

61األالنس651انغج5نسإصالهالفمرفيإ

شحةأأسيدعلىاجمطبعةخمرأطبعوأودادأفياسوادعيةة
48181اشس6انخ

مميمهاكيفيةااالمنجياخوياثاعالخمهموابىاسورةيرودمحازعلىش
ااجفسةةدلىءالسسيدجمرالجمطبعةطبع



يهلوانلىانهامنفقرسثم3

181اشسالنخ

بمانسشيهآخاعطبعقالطوجمرطبعلسابضةأثهوعقهـ
51681شممخن
آ944انع9انخاجنسثالسابتهةأخرلىجموكهـإ
يخهـاخرعادىممؤبصلمبةتوبهءدلسورقرآوأورادولصىأدعيةوء4صك

4441آنع3الأنخاجنحا

االوائجموعالمدثسهورةووقصائدنوساتوأحزابأورادوأدعيةبئجم

ال9انخاجنسهئخعهادبمطبعقالسيالمحلىمحرطبع
403ه2خكل

اص

بكمةءتل

يفلحله
كاللهمقدمة

سا

عثصر

ححةلهقور

فضافدماوأبعحةءالجا
ءرمحاشمهاالمعوإحصركال

وكايالتصلى



م53نليلفواام

المجموعةنابيما
فيولينسيدالمظهالصالخوالسالككلىفىلمببئافغ

جمسألوإسوحاغفوكةصقدمقوثمانيةوررتبصمكلىإلمز
318مش7ش

هـعادلمحجدثبقلمحقهل
عالللسثىبخمشيصلوالتيالمحمعاالندهابثىالراقعاعاتاأ

شالمتئئالهجمرشامصطفى

االمقاثذكولليوىالموامصمجاالعلىالسوىالتامالمطلب
3318نح8انحنمنس

دىعافيثللىعقهـا
بالعرباالدينالمجماالعدرالدا

اج3نسالسفاهباعيهـطعلىبنالسيدعبداللهثدعا
ا43ش11خق

05انخأجنسعادىبعدمجلالاستخائلآلجموعة
18س5س

رادوأوتغاثاثهاأدعيقوأحزالمجعلىكلدثعابقبملنيكللىأثجوصقهـ
8اممولشكهسأنخائنسومناحاة

تبالشهيرالصطولطغبقلمبالذهبومحالةنحجدجمدولةثكوعقهـ
هاشبتهامنقيالقرآشفرغالمعروهصافظكان

لرهاالالنيعلىوالسالالفمالةمواوردااالعظماررفىبجماد
قشوالثموفىاررنفىالقاوىاوىلهربسلطاشكدامضالعلىايأل

شللضة

الختلرالنئبىنحالصعالقعلىاراالومثوايقيراتانلدالئلأ



بهـصديواانهاثمئقيرست3

ةالمجموتابع3
أللىاولىلجشطشاسلبنكرأبرحمنبنابعبلسسيدمحلىاالعةلل

ةةاألوزهكئمرربيمادمفىاقوفىالحسنىالثصري
ج3نسعبدالقادرئيئللأصثامالنمالمحسنىأنغ

1318ش45خن
م

ومحألةمجدولةينالىالليرمحودالىكانبالشئحططغبقلمكلدنحعتهـا
الدضانوسورةيرتنحوودعاهيسووفاطروالىكهصااللعامرةسوعلىتمثهلبالذهبا
لتعين1نثصرحوألماضواوعمركوةاواوارحمندالعواألحمقافا

55غاناجنسالمنجياتإت7والسبعالالجملولجيهاخرالقر2الى3راقرأ
بي21ش

المعروفدايهوثاالفوزحمدنتباليشهيرالطمغنبقثنجلالجموكقهـأ
وأدحيقونظمةنيسورقرآعلىلةبالدهبوهىومحألةمجالولةغزادهىبعلمطا
اجثانصابهامشهاتيهداشثيروغيرذللدمياطىالمحسنىابثهأصيط
ا2اشح65نخ

تالمشتهربنعلبنمزادالوهبىالسبالخليلأكلبهابخطغذجالإبقلمأجمعغ
حايهبالذههةلموحجمدولةوهىحعئلنةلالعفيفدامادابراهبانالسيدةاتألملى
لحصنىاللهااهوأملمنياتإخا3عسبالنعاموااأولهاسورنيةصورقر7شلعلىكثيرة

يالةصبلمحفاتاوزسميفةالثصرصفقادوفقواروليةوسالالمالقواحليهالمالنبىواا
كهفااهل41األجرأهلالخلفاخوأصاهسامنديامؤالالاجمعضوأالثحلبموسلمصلى

ةثرواثعغاثامخوواسأدعيةالمذكورهالسيدخليلصظيهكلسوهذاالووشلمجاالمام

ركولمداالمجابوثرحبدالقادرآلجيالثللمثيوحممابلحسمنىاللهااوألحفظاياتعدد2
ا753خاناجنسأدعيقوشاحاةييالزيهةبالغة

نحعلدوثماذلىهاللأغلبوصلواثوأدعيقوأحزانيلورقرالىضقجموعقهـأ
هخأناجنسأحمدنجمهامحمعكارأفهصبأومحالةجمدولةغلماأ
28سشس

عادنحهـبقلممجلدجموعتةأ
عدد

هالفاااإلررسالدلمصراحىلمالإمهالشصثعزا



م3الفواثداعلم

المجموعةتابدعا
بالحطيبشهير11ابالهابرامحمدبنلديناثعصىلافغاصبا

اساثهوفىرؤبرىا

النصرللشاذلىحزبهـأ
لمالامىقونلديناألمجللواهبصفئجمدلسيدىفرثوظيفقا

لمايضاالفردانيقهـفىبا
أيضمالهالتزيهثؤبا

التهىأبعهثطااطشئكنهاالعظمالتاممدعاثرح
ا2شس15خأنض

ال

علدمحةبقلممجطدفىبرعةأ
عدد

شاوإرحيمارحمنللهابثممأهرارفىومنيقاالنجاجتحفقاالحبابأ
نةسرفىاالبوعلىأحمدبنالعباسأةوكيرذلئالمألايهى
بهاخرم

قاالحدليصالةفىلهافصلأاالممبوعهـسالقأيامنضلسالةكلر
5418ش06خانجمنص

تبوهومزلختارالنياالقعلىلصافمشلاالخبارثكاسن
نحةاطاهرفوالباطنبا5أولياخصالمىلحددثهأويجوضاكهألواتةوسمقدمةعلى
اهالش9انخاجنسدعادىبقلملمدجع

المغربسثادأحمدبنصالسيدأيطتأليفثالمحلصيثواألحزبم
361االش161خاناجنسدىطمجلدثبقلمقاألدريسى
بالطبضابههاج4وشقأعطبعخدألمجزيدجمرطبعضىنق

3مأنخاجنسانيةالمحامدالاسبههاانعليهاوقيبأيضاوالهامله
ممال3شس

م74نع3امخاناجنسأضىكالجابقةرضه
عبدمثيئاقفلياوظمفقاوروقهةهرحفىلسنيهمختمرااللؤاراإ

هيماجمراأحمداوبرفياخئصارالصالمةسالعحائىبنوحمنحمدبخعبدابئارحمن



ييولخدحلمالحمشافهثمن3ال

عادىبقدمقفكلدةلنةآلضعشرربيمااألربعامرابخمنميوفرغاولجى
مهخأناجنصةإالثاكنعثمؤدجممادعاالولى8الثالالمتخعي
6881نح

اخثصاراوكيعلؤنماللهخهاكحسبنافىمختفسالهصرارولميلإ
101انيخاجنسعادىلمةشناوىالمحمدالشبراوينىايثيئا

0915نس

همامبنعفددمحمدبنفغاأبالدينقىكالمؤمنسالحمختصر
محمدبناظاختصارالجقاطأيظمنةشالمتىبللغزالطىللشهوالشافىاثعرى

اهلالفابيبغابنمحولبشطدىطقلمبقوشبهلدننةشىالمتوفىدالذمماأأ
11بهانةسلاالولبيعرمنالعئصراالشينكتبهايوممنؤخاألهريادارالمدالدحا

اهأم301خانأجنسدطبةافىاالولىمنخر
بناخيتصارعلىللديربالعبيدلنفعالمؤلفالماثعالمجيالفغمختعرأ

منالسادسكليوكالمثالثاههـالمؤأثبشطجملدلمقفىبابيالنعرالشافئىالشهيرعلى
اجنسحثيرةاتقايداتبهامشحسهآةجادصاالولى

3615الش3قخ

ينالاألعمفىبفىاعلىاكرافغوااالرحمالغيضتعر
هاشهمروفيمحيصاكفتألىشفااثيوفىفىروواطشأبسلطاشثدالقارصاعلى

لهالمنينوالعثصرلحادالهالنامايوبةغتقيلعادىقلملدلقفاظقى
اهالنعخانشانىشلنة

أنفهالونلباللطيفقاثرضيةموالمالشاذليةدمارحتصرلثنح
بنعبداللعالمةاخصاراةتبهاالمتئالممندرىالبىسيصاشدإودبخكلرا

بلدةصرفلشانداءبكليالثصرالمالهوهذاالبوتعتيالدينالجمال
ااشم3انخاجنسعاشالمأل

تأليفالمصطقالنبىالصالقكللىالسصثمارعلحنفاسايقساهـ4
القسطألفنلطيباأحمدعبيدالمحبنأبىبهربندفيمحبنأجينافىسئهابامثميئالعالمها

منالسابعليآلجمعةالمتعفىةلسلمخاقعدةاثالمحكثمؤىكصرفىالشافىللودودالقتيبى
رجبحمثصرىثامنشألبفهمنفرخينىالسلرمةابمدرسةاقاهؤهدفنبالمخنةسهلمحرآا

أتجاألإخااسيدممدبندأؤلهاصيغ4عادثيقلملمحكلدنسضةةثنةالفرد
اجنسالدنياواألخؤسيدأهلعلىالصلواشاواهرةصاهالرىأااررسن



ثدفواأاع

الد

حركطمنلسمسة

نن

لطنضمحمىة

خرو

مم

طالهروسهفيحسننطاهربنمنيبلكهسافالمسلئالقريب
ههالثامكاصلألندعزينىحلىأأسعدمقاالحلرباعلىهـيقطروتالهمىبخارىاختمهدط
االلوخمااأحمدحسىبكطبعجمرطبيمظمعسنهأآلالتوفىاالثمؤنةاجماكة

6815أشالخاناخئىشمهآت

لؤرالدينللعألصةليراالالمكلىلالاصالقواباأظالمامصباح
ااعروباسوريناذيقالشعمكىدفنبزاوشنةشاواىاالحىالشولي

تقاييدبهامثسهاطعادبصلملمحجلدإطةاألزهررتجهابالجاحثالشخصرقصيغة
9915حن011انخاجش

هعتاشالالااومفثكمنهاجمالبلناادبهشعأحمدنجاهيمابرابخطعادىبأخرىةنم
اولممع3إلخاناجنسىآسثرجبعشثط

3خاناجنسىعابقلميالمذكوربالأحرسمنمصة
ةاولم3شي

هاسالدينلبمثيرالنزيرامحلىلصالةاثرعالمنيرلمصباحا
ثالثةفىمضصراثرحهذالممصدمنجعلأضوثاعلىلشيئاثيخهصالةبهثرحتينىالبا

ذىعثمرممفاالصموابعمغتكأبةعادىبضدجلدألمةوضاغةفصول
61الهش61الانخاجنسهامشهاتاييداتشمنةالجةأ

4الكبيرىأحمدارفامعيدلمحافةءلمحشوردفىالمنيزالمصئاح
لجمرطبعبهالباالشانفيبلخالدثاارفااصيادىاالالىااأبئالسسيدمحلىجمع

امال05ش603خلقأاجنسشتانةببوالق

3اال15ءن3الخنااجنسكالهسابقةة

ابنمحمدالمهدىثيئااتأليفانليرأخهـدالثل8ببهلالالمسراتثمطالع
ضكادىبقلمقمجلدنلقصرصمولدلعالقباوداراومحتدالغاهىابخيىحمفبكللىأص

دالمجقرقنجبمابراجممبكنماآسئهااالولىدىجمطمناررامسفيخاكأبةيوكاألع
اهاش9مغانأبمنس



ءلحلىاللضالهسستى

اشائاالثنسينايوبميةكاكتألمحادىلبجمياخرمالمذكوركب11أخرىه
815مشع31انخاجنسآشمهاجمادممطاالولىمندالعثصر

ىذمنينأحثصروالسابحافىكابهكتعادىبقمجالمذكورالمنأضىة
41خاناجنسمرىغاألولىاطفااللهحهالصط11سعمهاالقعدة

3815شس

هامتنتجاةاشمرثانيلوادىعطبعةصوفطبحمنهقأخرىش
اه4نح59أنخاجلعسالحالئل

815نع69خاناجنسلسابقةىبمأخرنة
اال3امانحاالغاناجنسعادىبقلملكأخرىةنس

ىثالكشرلهثمزبعااالريومبعدظهرغتكابةبقاعادلمحاممجملدفىمنىأخرنسمة
اال3م3انسال3خاناجنسة11اسالقعد

أحماالدإلئلنمشااءحمصاثرفعطبعصوثيطهعاخرشاأذنح
33403نعالممخانض

مم3عالم3غاناجنسأخرىكالسابقةة



133لدلعوااغم

ا15نح66خاناجنسصلنةسهولارببحع
الثاثبيعورينالثالخوالعفالجعةليىمكابةغتدكيطثقلملمحجلدأخرىمحةر

9015ش51انضاجنحامجيىبناللهعبلىصكطاطد

تأليفلحسىاالله5ألبمشرحفىافلبوهوقيرنو11مارج

سغربقلملمدأنخنحههناساتهرارذأعالمالممحلمنجلألمحلتهاالطئالالمةا
هالممصاالولبيععثصرمالخاسالثالثامتخركابضضالمجاحمدبكلىفي
4115ش501انخبمانهى

اهراخزبماقمبعضعلىالتغبيهفىالعزوالهمرمفائج
حطلىالموودعنسدقوهبزرالمعرلبرشىابهشكليعىعدفيأبنأحمدللعالمقسيد

تحكلدهنهساثعوفىنةلسعضالمحرمثامئيسمنجمىكاصبسالشم

لفعرةاىذلللأوااالشيهطبقاميممزبنفرغلدهمشاوقاحعسنأحمدفيعادبقلمأ
6915اشالخاناجمىآنشل

اكالمةارهوشالحسعنىاللهابايخايتعلقسنىداالم

رصفرعثدلمىسايخااالنةةيتدوالزهراالمامحمدبنأحمدبنلشيئاابنأحوللشعا
البديعاللهاهأنظمفىماقبالمغصداوفيعالحسنهاالماالحماهمنظومتهعلىهاس

نهسنراشهررجببقيمنليلةعثصرةممالصالجيعمءمهاغرخالمؤابكطكلة
حسئإلمةالههظدممشاطلعالمهواروفنىاأولهانمشسىتألثقفىاربعقتقريظاتوعليها

أحمدالشرقاوىثيئالةءخرهاللعالاوواحدينحالوطوورالمةالجبرزرالدالمورخ
6الانخاجنسأيضاهخوهواالسعتاذالمحفنىتابعالجرصاوى

اهمش

جمعةاالمامتأليفلسنىااللهأصطشيحفىصداالسنىالمأ
ثالثةةلىءرضثرسااالطومحاإكزألىحمراامحمدبنفيدحدبخكظالمجمااالسالم

فيمنلشهماوئمقطيقواالمععكاهاالسمفىالفولصقيقهصليشاالوأالننافنون
جماتماانالمحسعيخاوبيانالتمعقلحستىاللهاءاأمعابيانعلىيثهلالثاقالفنالغلط

حداخواذالىزجعاكيبهاسالسنقوااهلغاتمكندعلتوصبعاالمحزجعقىدي
ؤسمعينتسعةلجعلىشالحسنىاثنهحاءأبيانمانخلىينمقللهالثاالمحنالكرتجيها
لتهوضماجوازرضقابيانحداوالوااثةيىلتخواالحصاافائدةبيانتوقيغاو

جمتبخطىطبقمتيثدسمنعبردداذالمانقصمااليوهممعنابدتع
ائحاالخيضااآلخهـثاعئركالببمالظاروصسمضهانرغنفىاابنهلى



يهيواغلىئهلحمافهرمنأثهها

1210نسهأنحج

انسماآلخرروصهالكزاأطيريةاارسالةوهعهادثأبقلمفيمغأخرء
لمأل8اهسنء86ضانج

منهايؤفمالهحتىعبدالغتاحعشدارؤهبنبشماإأثعابقعلصلمدأممقأخرى
16انخاجنسسخدآاالوللشوالعثصرممنعنألبيعاثطايسالحه
جم9518نع

سمثنةشؤالمنلسادسافىكةبهخرها3مختلفةبخطوطأخرصفبكلدة

اولههالنحانغاجنس

رتبهالقرشىأحمدبكلىبنمقكيبداوأفاجمعلالقرآنمحاؤم
هايوكاالربتامنكابأشكافرخقاصمفيعادظبقلملمحجلمدأةذدابانؤماىلى
111خاناجنسسثئآاالصدجادىمناشوالعئمرينالثا
هءن

ابهرىالآلوالحسنآلفهالذىلالفسثصككذ
ايفمنثأفرغةستاشؤالفىالمتوفىبهةابخسلطاشكدالقارى

اجنسلعادىبقلمقثشجلدشهأاألولىجمادى

تهه

ادكطكثصرذىمشهيركاتبفرحكمفااهيمابراطفيىاررحبقلممحلدإفىأخرىامهة
6518عاالنخاناجنساهاسلقعدة

حرئهاسلهماضثلاتأليفانليراتدالنلبثصرحااللهياتاغإ
القعدةثعثئحادىفىالمتوفىبالجلالمعروفاالزهرطثافىااجمنمنصورالعيلى

11اسهرشعبانثالفالكثصرمنميىاظىماكوالتأليفهاقبيلمنفرغخها
اهأألنييم05خانأجنسهـىادبضللمحبلالإنحة

أبراإبعلىالمثسيئلريةرادأئبكاالرحبثااللهيها
ثطبععسكةشقاثاقاربيعلمحرابعايفهانأهنفرغالشافلحسعنىاوأالئى
امال35نس803نخ01اخسئنةاشلوألقابمطبعةكرولمح

امالهعشحم8خاناجنسمملسابقةأضءطنحة

هااغباللسيدراانللموتيهأطريقةابرصالشظؤققىيل

امشهالمسصهاتجمطبعقبوالقصوههـإلطبحسةعثمراوايبمالقرنجماس



كممةلفواثراملم

كثصراالثاكالمالقرنمنرويرعداثقدمىكلمئيئائيقهـةمضظوء
جدنوأصلعاالنبيماوأعياللتهابصفاثلقواحمدندككامهاوابرأهلأسطفى

أيمثأاثعالئةالمئهءفلطئضاإتعأفىءأمعىانمسفىآفيألحنئىاثأعادىقلمأ
كدةشمةجرخلمرلعثايفهقأمغفصشافىااالعد

آئهههاضالنررمنعثلعحرالخامساالةالسببعدايومبةكأغتعادثبقلم
815ش99انخاجنس

الدينمحدبنثمسالمثتألميفالربأحماهصرحئلالعنالمنهل

شقايمبالكاثاأللمحثألفاأسضةولالمتوفىزيرىالشهيربالخطياإلمالابراهم
داللهحمالبهحببكطضبرطقبالحركتكةتجلمنضقدنجلدمةسلملمحكه

أيضاأولهنهبوفىبالوتأولهصةصفرثامنفرخبشالشافىالصالحى
بئابراهالصخطاآلشوانممارىاألاؤكرياالمجيحآمالاالشماسبئأحدهماتقريظلن
اأالال2االانخاجنسىالحننىثرصاععداوحمن

تأفيأورايلطرالواتكرمحذدرالوثغلهعاااهذبانهل
ثنكادمةلاههلمفاالمتوفيئالحسديميىارىابإالدينبنعالسيدمصطفى

3115ش81أنخاجنسءأدىبقلم
الشطالحسنىاماللهأنظمخواصفيالسنيةالمواهب

بزروقاشصافلعىاالبرنسعسىدبهنكدبنأمدبنأحهبلمواابالالإلمةبالدمياطية

55انخاجنثامادساآلصلمبهمجلدفىيمميةشنةالمجونما
نسالةحىطسمعة

ىفائيةاصجالسادةبئصرعالمشيهاهب

لحافاليلشافىالمجاالنهاوأحداين
اع46هايها118

ءلليى

مسجمربن

لهعه



يهديوفهسهلالمشانهأمقي3

اأرضلهتواررعهاصتوعادىتجمقكللىنهمةقىفىالبرهانية

االهألشماناجنس

مهاقالملىصفرخامألمابخطالطىالثصرئيكبداللهاالماالشبئكلوظيغة
سندالشغالمللجاواميتىاعبداقهمحالبنالمثيئيليهاوظيفةوآلشمهاموجباثاثق

نسعادصهـتجلملمحلوىأالطريقسلسلىباشياخولؤكلاوظهفتينبهأليخهاثلوممط
اول85شكلالهخهـلقابم

المهدبةاللفاظنفقاااالمثالىسبحامحلى6ايهبرالمناهدا
رةتفسيرلسووهكلثصراالثامرنامماهمئالمهرىمحسلىفالئهشالسيالتألعيفالمعاف

لطوخماابمدلبعةجمرطبعةأهالصوفهذهبعلىحمهاعثلفةلفاتحقبطرا
اس9ش41انخاجئسشمة

05381م191انخبمانسىلسابتةأخرىة



األصولعلم

هلصيو

لحرهـ

م3ة

أوردعلىثاعليتمادماوأوناففاععلىلاآلإلخابشات

أحمدبئلدينشهابثامهاشيقالوءىاألعترافاتمنلمحلىقآثرحهالجوامعجمع
لعالمةاشرحعليةعلمعوفياالزهرىارصالشافىالمثمالسادىالصباغقامبم
شمضلمحرمامنيومأولالمتولىشالمولودالثافىدلىاأحملىبنمحلىالدينجليلى
ىثهوفاتممبابابنلشهيرابهنعبدالعلىبتاوهابعبدالدينتاجمامررواحاجععلى

شفعقلوالقجمالوههـصثالبمكنجللىيناممالمجزاةنسأاالسضال
5191زخانخ3اجنسالمذكووالثرعوبهاصثمها

سابحجمااالريوبمكابةغتعادثبقلكلمجالدينلمذكورفىلحكلبااأخركمنهنم
ا61شمليصاجنسإةشاعثصرالمحهرم

لمالكلااللقافىابراهبمالىيناهالمقبرهانابخطلكبالمذكهاأخرغمنشميةمنافي

الكبأدعالىصافيهماخهوياسمهاالثاتشهرربيحأواسطمتكتمافرنج
اأألنع3نخمضنسالشةضاياثطا

ألحألاغتكأبقيوعالمسودىحدبخكبدربهبخطعادىبقدمصلكللالينأخرشاة
كي51نع5نماجنسانةثاسأطثموامنىالعثصرينالرابع

اصحئنجهأحماشحالمقاهـيشاتألاجأشرحنحالبهاع11
هماجالموموالشهيدحمداتسعودبنلقاهيمأياإلمسفداللعالمقألفالههيرافثطا

هـدىأبطبهرالبنحسنأببهوبنبخطعاررمحهـبقلمشختفجلدوسيأفىىاالبيق
اانخاجنسشمشةالمجةدىالجعقرابعدهالكشيةنرغ
الااشكل



فعومشيخا

الصرحالةنهماب
اساكنة

الخديويهمفهرستتاءثم

3003نع4انخجنسلهعنةالموئفشتيهاخط

عفطننطعاىبقلمرمماوءثافيثجلدينلورلمذكبااااضممطحنة
عئصرخعفالخامسلعهامإلمحقيمنياإالذرمحىفرغثافىاالحرأنماالمحسينبخاحملىابئا

منح01خناضنسضش

أيىعالمجثالهققاهالىالمهدأيكال9حكلمااالصهلاماألح
إالموقديريننجسعيابخمعدانبهطخلفاعاصبكأشعهدبنفيممأحمدبنبنعلىحلى
ةششسىألطلوعاشقبليرمفلماالربعاملدبفرطبةالظامرىماألفلمماياؤ
ةةبقيتامشعبانححلليلتيخااهـخربألدإالطلس3ببندرزيالمنودفق
الخيرمرجصالمحثطقكأغتمغربفابلمهيوضبهيفيفكقهـحزا

مهاشحانخ3اجنسسثئ

ااالستثنابهتولمجثتبابوأولهخروبهعادىبقلمليدأخرشلفيمهمنثانىجز
فسمطالعتهمايغيدفسعدالعطارالمتركتبنحسنالعالمقالشيئصصظأوله
م6ساسحمانخج

مخهاالشانىقهخألمجشامةبنلرحمندادصشماعادىبقلمفيأخرعمنمفجلنممفغ
اسنغماجنساالقاضلبعضىحليهاخطوطشنةأواضشعبك

003الش

العالمكوهماتأيفاكواحممهـممظومقاشرحثارشادالطابى
لدحلبمفتىررنفىالحلبىاكبىلكوااجميىأبأحمدنجاحسنبنتبناالديبالفاضل
االمنارقنظهفهيامقالمنالووهزهشلىثالذمحالفعدةالخيسولؤنحيومسننة

ااجنسدصهـطبقلمكلدأنةوزادعليهثهـالمتوفىالنسفى
6881شاال8خن

يمالكراكدمحولبنالشاللالمقفيلوههادوىلبزاثأصول
فةسخاسرجبئوفىالمهسننفةودفىالمولودالحنفىانبزدوثموكأانج

مئفرغالجوىررنبئلمهالمقابنالرحمنعبدسالمحقبنئحطعادعابقدملمحكلدة
اجنسامشهاتقييداثا4سيضاربيحمنراالولالعثكابقافي

م93ش53خن

الالمهـاروممفالسندحارامثمورشحميدالدينوصاشيةوصولطوالتقريرابيانأنظرا

ابراهيمبنبقانونا6ذخطعادىبملمبهلرالمزكوربثامنأخرىةنس
جمهامثهاسنةاالولرببعمنالثامنالجعةرتيومهقكابتهافدأغفيابكللى



3مماالصعولعلم

03منع63أنخأجنسجدالثيرةتقييداث

نسأحمدحيدبئحمدبنخمادكطةجلدأالمذكورأتهبامنأخرىنس

األ508ش061خاننج
اجشبهاخرصمدىطبتلمدثلبالمزكورالممنأخرىضة

91م9النح681خن

الحنفىاواقأبوبهرأحمدفيوهوالعألمةواللجصاكهـثأ
اثوجودشنةالمجةذىاألحالسابعيومهـقوفىشنمضإلجصاكولدللعروف
طريقمنيسنهلكنالتحليموسمععلىأشالنبىفىنغلىباليانوأطمافيهلنافاالجقمانه

كالبألمجحنيفقأميرإلمهالبخطعادىثبقلمخرانكبوهوآالىوينتهىاألجتهاد
خر3عشقنكتابتممفرنفىالاالتقافراباالفامباررعولعميدىأصرعراا

م6أنخجنسىنهسثلتبتشخهنقلهامنفهاغرم
03مشس

181انخجنسسهـعادإلبقلمهوخروهبالمذكوربه11ماالوللبن
811شس

أبأحمدبننويهرمحدبنسهاالكسوهواألماممعالسرخأصولىأ
البابلياوصشوارزمنلثساالخسماكأمالالمهوفذحدودالحنفىلسرخسىاال

كةذلظنونالاكذافىأامالهبهاكلهفأالمحقرغانرجالفرجلهحصلالثصروط
منالثامنمليلةالحنىفهخبعقوبشهيمبابراصعيلافيدشاطلمجلد

مغلهمثعواىلسبتفياامالطوأولهاهانصفىاآلضقسنمئثهيممربشهرجادى
ما2نحمخاناجنسزاويقنحصارأزكنلى

الىمافيهيىممععادثبقملمحبهلدركوالمزتهباأخرمحمنةمناالصلفئا
محمدبنلتهحدبخعبدأطمرمجهشأومنثوااجيهابتكييمنتهنصيثنانلبرأول
51شااتمضنسالحنفىيوسفابن

عرتنداالشاشىهيمابرابنئمالعالهةوهياامىالماأمولأ
اتبهلمشهاتقببسعثهتبالهندجمرطبعةشنةلؤشبهعر
مأش3الخانأضنسكثير

صعرالعالفئمةساسسببئازوااقتمبنبالمعروفاارلزلموفقيراااليللمبهبنأيوبجم
عادكيبقعمكلرإالجزاآلكلالموجودمنهشكشهدلؤلمحفرسنةشث
مادمنع11انخجنساالولواآلخرمنخروم



يىيهالخلىجمالكهئانهثمنفي

ئلالغفأبلمحألمةايثألالمناروتأص8اضافثافاضاتااللؤار
عادقلمجلدةنساثيوفاهلوممىايهارابخبداللهعدالدينحبد

وردلمذامااالصمولعتالشورقاشمنفىنقودألشهاالطوسيومحسدمالنبهئيىكط
3107هخاناجنس

الدينمىبنالطألمقطامفتألمهاراأصهلعلىثافاففااللؤار
ئألثغنلمخلنةسعائرشوالاقوصاطكىحمااالحمسنىمحدبخكبنعلى
أميةبنىببهدعمغموفرغنةملقسعدةاشهرذىأالنلتأليفهابتدأتسنةيس

ةهنكورةلمسنقالملىاقمناسبشهرذىأواسطقالمجعةليالثلشمبعرأذانالمحميهلجمشت
ةةالضهرذىشنمنوالعثصرالحادقأيوافىغتعبقلمنحثلد

بهنيهراأجنالسيدحمالالعالمةتأليىالمهارالمذكورثرحبهامشهاشماتماالصمارعلىو
اتلكثألعيفمنافشقرخوخسبناننتينعنفشالمتونمهعاروينالمشيورباتإ
اجنحأشلضالححامأفاذىعشرمالثامنالسبتليلةمثميةاررا

كي41ش2نخ

سنمحدصديقالسهيدايتآلعقليدااالتهادألدلةثاألقليد

وائباببمطبعة3برههـطبعةأاموسالرارعضصر41جماأفاضلاثرمناحان
19133شس81الانخاجنسنةلىصباالستانه

المباحرف

مظفرالمااعواألحكمىلبزداكاببينالجاميمظامالوريع
جعسئالمتوفىفىاادىلبخدانساعاابابنلصروفتعدابنعلىأحمدبنالديئ

فيخلىمومىبخطهـفهمادجملدفىةوىووألبرنياآلمدكألروةزفي
اسامممشانضاجنسشلضثامنشؤالمعهافى

يالشفشيناهافىأيضاسحيزرقيعوالبديحامعافبيانإ
وطياراتكثيرةاتلقيبهاعادىبقلمكثلداذكوراحمتهباأخرصمنعه
مممشأماتخاضنمى

الولىاىجاديوكمنرح7ىفبةكتعمىدطءلفلمكبالمزكوراأخركطمطمه
منس03خالطاجنسشلت

لملىاوضولاايةالولطمنهاارقةلوهرابظاوريهحوبلمذكبمهأخرعمننمم
فملمؤلااناخرهاالصيرفىابهذينبلاالظنوصهذاعاحبكهثفهوتجلىالصولا

وبهامهثهابهاخرمعادىبقلممشكللىوشئنةلرمافمشالواتسولجمن



تممم9االصولعلم

ام33نح931نخ01اجنسكثيرةاتمييال4

اجنسىكئيرشهاتقييداثصهاعادىبقممملمجلمدفىأخرصشنسغ
ال61شس6قخ

الأإلشالانخاجسعادمحهـبقلمفجلرصمنتفمورةنم
عيدفيالدينثمسمةللسمحباوهوشرحلبديعامعافىبيا

ايبزدوىببنعشياروالنظارويععلىشمضالمتوفىالشافىفهافىصداوحمىا
ابتوفىلحهفىلتبغدادطابابخالساعاالمعروفديخعلىألدينمظفرااالماالشغواالحكلم
يهنشوالهاوابعالخيسيومظهررالثهزاأيالمذكورمنتأرحأشافرخةة

اجنسدىطبقلمهشحقمجلدبهاخرة7ت3سشوالمن
م8ش31نخ

بمنسخرمبههادىدمبجلدصكوراذبالغمنثافجز
اعلزةتابعالجقهزالم

لرمأصولطراعلىوهوثبرحهـاألصوأثرحبيداوصولأ
ماسفىوهـلىشضودحلىفىولدفىاررالبزدوكمومحامدبكهدالثريمبنعلى
وبهاخيو5أجزاأربعهمضلءالططالحدأفاضلرحاثاوهذاشنةر

ةنتسهطغامشهرذممىلثا1الالالمعشيةالشارحطمقتمتصملهمحادعهـبقلم
13نخ4احنسيواهىالىابراهبئأحمبنلىبنيابراهمبحظ
5ءن

4التاحرف

راافااكارىيرأعرنأهيربنأميركاتبلاليناالمالمققواملعبييناأ
أثنوثةسصألشلهـوالنباتطحنيضقالموأودالىكفابابالحنفىامميدىااالتقائ
يكثىالخسعراهالبنحالالدفيآاصاألماممشتفعلىوهوفرحشثهةشموال

اثصرعتقهمعترازاأيهتأمنلمحرغسلمخنةالقعدةذىمنكامثصراالثاضلفىاكوفىلحتا
مااالرلومكالةكتعادىألبفلصلمدسةفآسثعبانايلقنص



لود4لحفهاالحمنفهرسصكم9

3مهنحانغماجنسشضاتجه

سنفهمنيافالجيألفىدنجشعبانئحطعادعهـكلهـقباروصهشاشةنم
6303ش2مانخابمنس

6انخضانسشعنةبةكثصمدصةطبتدمكلدأأخرىمشةن
مس08ش
زمحئرخلديخانلواراثسمىبحمدبخماجمطالملقفمحطدىعابقلمخركطوهبلدأةن

5انخاجنسىنةاآلخرلهمشمربيحدىالهثرينمفالمحألىابع
م93ش

ئهافىاالنصارلمجالحننىفرخأحمهالبعلبمحمدبنئحطعادصهـجمقلمأنومحفكلد4يمم
361انخاجنديىنةلسرمضاقوالعيريمناليااللسادسةا

األول3ءشس

عثصرالثافىمنهافىمرغبخمرالفهعرىللهالففثحطعادكسهـبقلمجلرإخرثئةا
عليهاللهيذكياشأكلوامماتعالمحوالقأشعلىبقولهؤيليهانقولهةسالخدةمذى

8107ش8خانضانس

العمريطىجعيىالدلثصرفاوليقاتنحنظمالطرقاشهـثشهيل
4عادىتجلملمحيلدإشضةعضسصاالولناشربيعنظمهالىمناشافىشرغا

بيعحشرمشهررالخامسالسبتكابقيومصيتهثالحوابخحسينعلىبنبدالىحبمعصشط
3هسش80انخاجنسشلنةاالول

المقبكبداللهتأليوههماشيةيمكالتلونجايمالتعرك
الهندىالسهـيامموقىفياىبئكيملعألمقحبالبخانهالحاشيةذمامزكورثبا

ةفىامفتازاالسعدالدينيمالظوعلىلنةةاالولربيمععثصرمنالثامنالمنيففى

يصنء01خاناجنسعادىبقلملد
تونمىابخكلىماشيقللعالمقمحملىوهولمر7اوجأللمرفااتعديلي

فراموزالصولللعالمقثدبناةهللىثصرالثااقرنممامامنباشىالمشعهوررونفىا

اجنسءأدصهـبقلممجلدألىةشضفيرجمنالخسروالمتوفىال
ألامش11نخ

للهالشريعخبيدللفافلعهدراعاكامعلىاأفافللئضكليق
تانةمحطوطفيصللىشقفمنملحضسهالمتواررنيخاراإلمحبوبمسعوا

م3مشمخاناجنسىاخروما



األصولهـكلم

نةرتعي

لسمقدمجلدشئ

بابئلشهيراآحمدبسليمانالكألمة
بمانسعادىبضل

ما

حايهاللألماموهوشرحوىالبزدالسالمراولظلتقريرالا

عادىقدمممفقمكلدينطضوفىافالحضالبابرقىهودامحولبنيناأكل
ةسشهرشوالطىاسبتافصخمنكابمقايرمحمااللساالقادربنعبدابط
نص15قخ3اضنس

861انخاجنسكاتبخرهاوقفةعادىبقلممجلدأضصةن
68971شكل

لحإلقااجيرأهربافيثأاريقللعلخبيرواثقربرال
احالعبدالالدينمحمدبن4عالشحريرأجافيعلىموممرحونةسثاثتوفىلحنفىا
المولودالهمالهالحننىبابنلشهيرامحامفشأالسيوامولدةيمنمرىاررميدبسعودعبسدابئا

تأليفمنالشارحمرخمههالرمفمانمعقهـهعابحايومالمتوفئشضةبقرب
االولسعبهروالعثصرينلحادىااألحلىميمكصوروجمالببعدررارسةبالمدالثصرحهذا
بطدى4بصلمكأمجلدفىةسوالمحضةاقيابابسوىيهصرولم734ت8يهه

نسآاشالمجةذىمفأكثرينوإالخأمساالصيوبمكتكابةالمزوفىعبدهالحا
م4ش6انخج

شنةأأطاالحدثاششرامخهاجميملشثمحمدالحالشطعادىبلوىأنعمه

2انحالانحاجنسالمؤافمعةيالمنز

منهايوهفرغافىلثاالدهمشاصكلطارحمئكهلىرجبفيادىدمبأضساضهن
اللم3انعمانخاجنساةااسالثانياربيعاالحهـلهمابع

السيالخمدبنعالمةحوهئالاتعرفاالىاوصولفىأتطفا
فالثااالمثعولىلوةفريهنمنلعثرافىالمولودالمكلمدعألشالمدقيطعلى
العباكلشهاسالدينمختعرأبعلىهبالمعودفنبهةةشضالمجةنهذقبقسلتسع

عادىلمبهإدثقىةزممنةششابماقوألماالنصارلىرالهيتىأحمدين
لدنااصيناصدطث814النهمضكلثالءالحادتالسهلهكالةتغ



يهـأنثأللحدبواثرهرلتهتم4

شضةالمحرموالعثصريخمنالثاناالنفنالممتولمحيومخةفابالدخراههانمنبى
بمانحقصيدتزالأرغوفاتهحميثتجرصافىاملثراامسيدامعاضرهلمنقويكناميعااعلى

تيمالشعلىالثصرحوهذاال3عسالديباغةالجهذهوجملاللةهـاطيصوله4
فوغةسالمتوفىفىلحةاأبخاريببمسعدالخبودأدثهريعقكههصيرألثللفاضل
فىذيصثليالقعدذشامنوالعشرينسحاالئخيالتإومصبيئهـتمنايارح

001ااااخلىنهصدا7محدءللط01أدنحطاءعادلملصلمد



أصر

لىلهمىشضسعبان

سطادبىعلىمقمةسلمعاتتنقجلمبالى
فييننحتعرلمهاينعلىسنةعالكةسولحهنىلهر

هدلحمىلساسةلحلىحهيحمرسبىطاهرنححسى

رومجمطىنسيكلىلهمصحةيهرلهتصسءلسر

لسسعادهـةلهالليماتيوطتىقيسدول
باسراشهيراأهيخامحمداسلالمقالشسغأوهوثرحربرلعألتيسيرا

ذللعالمهالخهأصرلبرفىتحاكأعلىالمكلبخارىاقاندساولالحنفىافىسينىدشاإ
الشهيرمنتسباهىيرااااالساكندرصمولدمسعودبدايخدبهنواحدباعبدمحمدبنأدين

هـءارممنانمعقسادحالجيومتومنةةالموكدبقربننىافىالدينمامبل
ال3ءن331نمبمازسهـعادبقلجلرجمأاسض

حرهالبيم

لىعدبلديناعلعالمققوااليفتالمناراثرالهرارااهع
بهالؤومعادىبقدمقفكلدنسالثامنإقرنااكاعمنعيطإأحدبئ
ام981أنحمانخاجس

تاجالمورخالجةلمحققالقضاناالماماقاضىتصنيفلجوامعاحمع
السبصكابنكلىكلفبنابخكابداكلىالدتقىاالمامابئنصرجمداكهابأبلدين

طالعونالسسمهاالمجةفىمءليلفالئالثامالساودؤفىشضةالحزرجم
نةسآالحراالمحةعثصرمذىلحادىخراياقا6تآفيمغفرغإلمأثألثةاشتهرضللى

محشلفةطوطدىطبقلممجلضقفىئبظاهودمشقالنيرمنبثمةبامزله



لهانللىيويفيرشااثمنم

0103شس61خاناخنسبهاخرومعادمحةبقلمأ
بعاهرامنهابومكسأحملىسنفيمحودفيجخطعادشابقلممنهانحكلدإخرثنق
571انخشانسشمفاآلخرهدىهطمنوالعثصريناسانل

االمشس

صئخهشوالمناالحدالحادمحوالعئصرينكابةيومغتهـتعايبقدمأخرىنة
311خاقاجؤسامسنةلتارتراعندموافعالسيييئعايهاخطا
مم05نع

ة3شت8لعدهااذىخيالطنرغممرالكلدشهـدطبقلمثنكلدإأخرىةنم
الاشمخاناننس

شرحسكلىانهثااثصرفىارمحزمبالعالمقسلماخااشهقهـث
االصوألمنحهعرهعلىةسبهشالضرواتوفىفراموزالمعردبهتأحلرمقإ

عجمطوفحرطععكخزآنوصولاقاةعينلشراإلصولصآةىالم
رالمذضالثصرحتجأهشهااشتموالثافاشطبعانمنرإألؤلاورلبىألق
61نحممخنشانس

ماالش3يمنخماجنا4شئألبوالتحهـطبيمأخرىلعمة
م81ع43خقماجنمسكللسابقةأضىنة

ما9ش53نخماشنسشهـبوألعالطبماخرىع

المتوفىالمغربالبناتنجإدإللهعبداوحمنالشغالمةالكهـلفثح
بلمديننحةفهحمالجواجمعلىءالمحلىعدثرضاالسئسآخرصفرئالثااطهت

ماجنسورالمزصرحال4آبخهالمشهالبهوالقفحزلمجح
03المشس3سخط

803لح23خن3اجنسأخرىكاساباتةة
ااجنسمهامعمسببوالفحروفطبعاررنحأخرصاجزآنةم
3اال5شيم3



م5االصول

سنمكابةكتعادلىبقلمفمجلدةنمهببخوارنهشالقعالةذى
م7من67انخاجنمى

6ألانخاجنحهامشهاتقييعاثادىبقملمكلدةاخرى
3م6اش

م6نض86خن31اكاعادكطبغجلدأخريةنس
االنصالقمحصريابنكرؤألمججالقااالسالملشخثعاشي

اثعوفىسصنهأوةسالشيرفيةقرشهقريقمنيههبسةرالموالمعرصالشافى
لدةرريامعجممعلىالمحلىشرحعلىئخهسهالمجةذىالجعقرادععصرلوم
م66حالانخبمأنساوشىمحمدبيحيىصخطعادىبقلم
603الالنع3أنماجنساآلخرأخرمممنهاصومةنسمة
م6شال3انخشانهسعادثآلبقلمنحجسلدأخرىمه

اثهثورلىمحمدالعباثئبنابراهمبضربنالدينصرإجثحاشسجقهـ
يرالثمالمصىااالأدتردربخكيالتهبهاحمدبنهيقاللعالمقيرللدينلاعدلقوااكوئبفى
هذتكيثابتدأشثنةرصثاكفىاتموفىشروداكشباك

عثرإبعلىاميسفىقاضهاايوفرخمئرامالقعدةاذىمعمنالتاليلةثشاط
اجنسالمؤلىبقلمثلالإفةتشالثافىشهرربيحمن
الاأشأنخ

عالمنالشافىعؤآلبرلسىالدينشياليئأهناالالقهـثماشي
لدبنناحمالمالصةاضشحواكاجمعهأمناللعالمةمعرروااششرحلعاشرعااقردتا

11اجنسهاتقييراتبهامثدحثبقلجماللىةالمالاالقاق
لم8شس81نخ

المولودالفهارىحمرةحدبئابخمحمدشالهدحسنثماشيقهـ
اخمنفيماضءللتفتاؤاتلموضاكعليشغةاآلشحرةجمادممطفىاثتوفىشمنة

ااول6نح981انخاجبياخروآنسعادصهـبقدتجلدأةنه

تالمتعالصارىحمزةربنهالديئسابئمحدمثاهلولىثماشعقهـ
الترثاممسنةراوالمزالدصسالدلمثرائعاأصولنصابدافمولحالطنةشث

307معنمخاناجقسعادىبملمقجلد
ثطابخاالضركراوامثمىكلىبهبحدحميدالديخعلىثماشيقهـ

عادىيألبقنحبلدنسىإليزدراالسالمأعولعنةشثالمتوثطنفىا



دادهمكملفهرستى

نهىصهسلنحمامحددستيسعستكالة

81ألولحاأالخأنض

العالمةرحثصكلىافىالفاءجماطىمحمدالدأحمدبنسبئااثعيةا
قاتعدوسئمنةلمحجمىكماأوللؤقىسعهوالمحأحمدبنالدينجألل
الحرمينباماموفالمعرشافىاقىاحرااينىومحدابنيوسفالممبندالمحكباأاماال
كانكطبعقالششروشألالطبكللىةندمشضؤثاوشمهكهـلد

591دخامانسذكورالىالثصرحثمهابهااشنهعبداوانقعا
م61ش

613انع691انخأجنسقأخرىكالسابقةمف

واآلخراالولبهاخربهعنكنتصرابالحاجشرعلىعاشيقهـ
اأال8ش161أنخاجنصىمحكادمحةكلبقلماوارشطوهى

علىالحنئالرهالهكلطألمجزكرإلجميىالدينالعألمقثرفماشسيقهـ
سسنعهافوفىالمنارالغسفىبابخملئعلىالشييرفرشتافيطميعبداامالمةإثرح
لسبتهايلعراشهابعالمهـالمقرلشمالمحىابخكلىحدشطلثهـعابقلجلدلة

46انخاجفسشئةاالولىشهرجمادىمنرينوالعثالمامن

لمالكللمدرىبخصادماسجحمد
حمعمها



لاالصولعلم

نسشدانةحيرربرثامنالحميسلومتمحرها7
ع131ش

أض

آل

31النخ

خهحداللهأبالدفىتاجغااياللمتلمحصولامالص11
عبدرأيديرأنياالمامهولاصرنيهاشمةالثوفىاطاالرموووسينامحدبن
ةةذصالمحةفىاخثصالرهمنفركنأتوفمحماراثلحسننابنكرمحمالبخالله

جادىتجكرةامفافيومفغنىتلبملكلاعبدشبمادكطهـغابقلمفدمحلدأةن
5503ش16انخاجنهسشئشةاالولى

أستدمدشبرراصألصةوهوفرحهـييالصعقالحلأ
بطبهاإلرموىأمحمودبنينالثنامعرإجاحألمقأبلتصيلالاعليكاببالثسترىلمعروفا

اءانخاجىذعاددبصلمقفبلدإشمضوفىاث
العنع

صاشيقللعالمةمملوالجمانكبهعريرثرالدررايواح
المحلىشرحعلىسشنةالمتوفديفكىاشبابخمابرالمعروفالشافىحمدالمقمىالبنينا

ىلااليجاففىلكلليهيخسلىاورولمححجعكلشثرحالجوامعقالفأولهالماجمحعلى
هتامنفرخثالحؤمعجمومقنهلالشرحاتفهمنحواهيقتعلالىذلثدافلضااا

اطلمهـبغنحقفعلدثصقةذىانامهنافىالمحروسةبالقاهرةارراشيةتلك
مااانحالانخاجندمنبهامشهاتقيهدات

فايومفمحالنيمخبدابراهيمصكطعادىهممملعرلمزمالتهجاأخرىة
إبئلكنيعهامنقاتكعثيرتبهامثعهاتقجبالةورآشرالمنيومسادممطالسبت
الم5ش51انخاجنسالعبادىفاسم

اواثعرف

تبريرىصداصبئالماالمومىاثأليديعالبشرحفىلرفيع11
فهلمالقاعدةأولهالثافىالجقنجودالمومخنةلوفىاثأميرالحاجباالمعروفالحنفى
وهومادفيالالىآينقىلقياسواجماعجوالسنقواالئالشرعيقوهىاالدلةفىالثانية
8االربعابىمبدمشمقكابةتمفىاووثطالبعرشحعيمطرحلىصخطعادممعبغلمإ
اأ03اله36انخجنحاتكةسهكثصرمرمضانالئا

اوإمحبمحرف

أحصرالثناأبىاايتأإلمنارمخهصعنحئراالساربدةكلز



بيهاندثلهثيهأأهنفهرسشام4

فيزارالمثييمنتعراكنخواابعضأعليحهفيالفأمىالسميواثميلىلىيهتادأ
وفرغليملمخنههالمتوقىالحلبىحبيببامخكلرايعروفالعزطاهرخحسنألدش

فقككلدشدنةشعبانأوائلالشرحذاايدورمنتأالمذألوالثناهلشارض
اهـاشعبانخاثامقاللجينبةغتقيالدمياطثلمفحمدبنفيعادمحهـبقدم
84146261خاناجسا

الشيهـفىف

بفرثهعتهالعزشعبلىنفكهدالياطيوهوالهـابهنماثثرح
أصنجالفهابرلبركاشااللؤارالبطمنارأعلىهعخااالقرنمانفىمنعالمابابملئاأشهير
آلفيغضعادىبقلمكلدةتشههآذسفىانهإالدينحلفظلمعروف
هانخاجلسىسثمهاالمجةذشافيسوالعتالسابمربعاالومالقاهق

كلدآحرىنحة

شضأوأط

نحعلدأخرىضة

لىجروأخرشأضة

ىبةماتخفلجلةيم
الال

اداجلحا

اتهاتفيياليها

هرليسعسلى

لمتوقىاصىدالبزدبنعلىوهوالعسالمةكلطلمحبزداآصولثهـنرح
قحررمادىبقملمحجادةىاسمنأحدافيمقلسليمانلللمحض

إسثال8لمألبوفالمعرساليانبنعلىصطلمحئسهإالولىدىطملثالمنكثمرمن
م6منع96خأناجس

علىلسشئهتواعهـانماامومحمالبنلديناسشهرغ
صآنجوالموشئنهونااكعسرالراكثحمدبنرالدينماككأجالمحصول

خرصارائئاماضموابيثشممايموالهاإلقمميلممنمالوأروآالثاهيا
نلصوصوالعومافىمالكمأواناكوالصوصواالعموفىكومالأالىلمتهىليألوا

ملوممطاوحثىبنبامجالظثثعابقلوهماالعياسقثألمالىآضاإينشكا
اممانص3خنمجندلىالشالفى

هولمر



843االصولعم

نمالثاأئالثااهشهميرمفرادرىمينىررياالعاابزينحمدببخطدعابقلمإ
31انخاجنسلمحوكرأستبقاالولمنءياخوم4ةعمربنصغو

ؤاريهىبهكعبمدالضبنطألدىبقلمجملدأفىدررلمذاتاالمنأخرفبخة
ااهقييدالةبهامهسعئهشةاثالتامممتيلشعبلنافرورعنكابتهاومالدين

م8ش89خانض

وفاباماملمعرانماشلاأرحعمعبممحمدبنهدياكالمةوهؤالكميةامااأولمثرحجز
ربألطووهـبغلمالدأؤصالحامخهعرابنعلىخنةسىالمئوفىاعمليةا

82341شحا3انخجنصهـالمؤلثبطانهعليه
ألنريرالثاصمإااصاللحاصابنامحنتصرالعالمةيرح

كتكابةاخررمءاىادىبغصلدأضهالثامنالقرنأفافسلمنلىالموا
6أأ6شح581انخاجنسسسمها

اضثرابالمحأحمدبنسألىحمنكإوالدالملةسالالعالمقثثزح
تخهلىبعدبلدتملؤاحمطشيرازالموودبايمنالالبالقاضىالمشهورالشافىاألصبهى

باكربيونسأبحربنبنعثهصانوعأبصالدأحماثدمختعراالمامشالمتوفى
المعوفىةةخرآهالمصرفىصعالمولودبأسنامنااللالحابابنهورالمث

بةشلصرفىالمبفارجفنوبىشؤالرعثادساكارالخيسبهكندرية
ءفرلمرساأحمداساأبطسيدقذيااحارفجمداثاسامةبىأبنلصطساامثسيئا

ةشضةشعبانمناحثصرواالسادسفىلشرحاهذاتأيالمذكورمنالشارح

الانخاجنسواآلخراالصلاخرآيسيرمنعادصهـبغمجلدأفى
إالجمهرىسالسعدحاشيةانظرم6عن

فظاآلخنخرجمادىأوأفىكأبةكتمحادىبصبفمالسمقأخرى



يهىدانلشالهفهرستعامنآ5

السشح03انخاجنستعليئبقلمكللدأأخرىنة
المولودفىالشماعداسلدأحدبنمحهدتالديئمقجاللالعلرصثر

المجتهدعبداوهابليلعألمةعوراجمععلىةثالمحرممنأوليومقاةئ
الجةذظنلممادعءإلثاقالةايالمترفىالخنهسردالىدالسهكاالبهنكبالابكلى
عبانلطكرةديادطاإلسلةفىالثمعرحاذاأيئتأمنافخةهـ

ام31شس111انخضاذمماةعادلىبقلمفقفعلدأتشئنة
رمضانمننإلسافىكابةشءلمىلسيعوحدامجنطدثاطثعخهأخرزرنحة

اآلخؤجمادىنمنوالعثصربالسابعحؤرخةلمؤاافياحازةآخرهاوفىنهع
4113انعماتخض1نسشثت

احممهينبنالمادرعبدآخرهابحنطمحتلفةبكلعادثقلمفكمدأمنأخرىنهمرو
اجنسنغشاالولعثصركطربيععادىكالسمنهاقرغالصوفى
5113شسأامنخ

تاسحاميساظمنيايومفرتحرالثصرقالفبطهادبقلممجللىفيأخرصمنهضةن
اجنعسئيرهيداتامشهاتهب4آةاالولعمربيوالعثرين

6113عاقآ3نخ

أوائلاالربعامفايومفرغاواطىيمانسلصخطعادخبقلمكعلدمنهأخرىة
13االشامسانخاضنمىسصلنةشعبان

مبتاليومكابةكتاشمقاسليمانبطعادشابفمجدأفىأخرصهفةظ

04361نح641اتخيمانسةانهـثاثمؤالعثصرمنالسادس
اصلهيتكابقيوبمغحدبناعاحدابخطعادشاصلمقيصامجلدإنهأخرصنحةت
اهسانخج14فطومإضبمانةااسهرجبرمقعثابعإا

االالسش

مفافرخرقااكالدينسءنابصمحطىعاحمةأط4يأخرةن
االال3ألشح151خاناجنسبهامشهاققييداتنالةسث

آلصصادجمااللثبعااالرضاكوبمغشعادعفبقمفإللالمنهأضىةنم
ا86ااالانخاجنسبهاخرمشدانة

هاشلثامنشرالمةالجهيىغتكأبةعلدغهـلمألبفمجلدفىشهأخرىنحةهل
ا58ااشاانخادجس

اعلالكلأل3أحدأحدأشاةمالماطتيعادياللضلىبهلمدأخرىرنحه



مآلولاع

بهاصثحهاققيميداثالحسيناألمامبمقاآءلوررجبمنهافيفرخابدراوىالشافى
ال3شس3اتاجس

قرغالشافىايواثميثطلهسأحمدبنبنجمتسفبطكهـعادبغمجلدفىضحرىة
عليأنخانسينة3اساالولعشرربيعالهالالمسادسمنها

ال380

ثعهلىاالنسفىأحملىبنمالخجالئهالبرأبارالعالمةعلىثمرخأ
ثمكلفةللتىخدصةكيألاديافيهوأوأةثاندطمحذوفشلكنة

بيعمرينوالعهصرلماافىخمودالكرمابنللهاحبديديرهاعلىخ3كادىضلم
6307ع61انخبمانسضهمثأنائىا

هعمهيوخلحمدلئهلمحلىأولهلساعاقىالبالنظامايععلىثشرح

سلمحنةمنانعشررالجعقسايعضهكابقيومعادشهبقلبمقفجذنمم2امواخيا
إلآالاسالانخاجثدميه

ووطيىاررفىرىاللهاعبالبنلوسفمحدبنلدينامسلمالمه1ثثرح
االصوذالمحكدمالوصوأنهاشعلىالكضساقعرهاذكطولؤفىنخلهروودولدفى

يثصرحلماللقولوهوضرخثهضثرلهااوىمرالبيفبنعبداللهناصرالدينللعالمة
صغربعاهالثافمنراجمىمكابةكتطدمحهـقلملدنحةاكبخطبقافيه

9503ش56خأناجنسىسلض

أحمربنفكدبنللعألصارألمنارافىاراالسقلىعلىثشرح
شضأوابلالموودالحنفىلوةخألىةوفلمعرالقرلؤىاناصرالدينالدمحشعقىكتعبالعز
االولمجلدنحرومةنحعفىفنةلوقبنةاالوجمادىفىالمتوفى

منشهرجمادىلئامنامفافىفرغفىالحةعىلعدأفيبهابنحمينبشطءادصهـبقلإ
م8مش18خاناجنساصنلخةداالولىا

افارمحهاصبنمسعومجودبنلدينفطبااألماهمحةلعلاضرح
مناششسههآررنحرابولؤفىءةرازثبالعالمضلدبلمعروفاازىانشرالمثافى

ضالى3ءئيىارراصاكلشاعلىملىمماأولهلجؤالهافىجودمنمالحاجبامختعراعلى
فياعضرذىفىهفنقوتمتبييفشطاناالخرعنالعهريعفىتسرمنفرغاستهبإ

اثالثاشامنعثماشفرخبنالياسبنطخعادىبقلملدوهوشةةسث
م56شاالخناجفسشخةعادصاآلخآلعثرمن

م9نح01انخجنساكبمالمذكعركالسابقاجزمن
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بصالهالاالجز

ءبقامجلدأبيسير
ن8ول3انبم

يهالخديوأئفهربتا

دالظهوحرامن

ستعاصاعةملقب

ألمحصثثعنةولىاالحنفىلوبغاظنمهـيخثالتطاثفرح
لمتوفىالجبااجببنبانجاعوالمعروفصحىبنلعزطامراأبىالدفيالنارلزعدنحقعرا
لمحرمايخصنوالعثصراوابعفىصكتابةكتعادصهـلمثقمكلدثة
6أشمارخاضنساشن

عثرالثامنالثالثاهكابقلوغتهـحطدبقلملتجلدإلورجمداذالمنءطأخرةيم
ااالانخاجفسبالمحتصرالمذكورتجةمهبههآوطنكألس

ليسا



بالولطيعيلم

أانسهبهر2سائنهاآلخريهغكانامنالخيعثايومالظهرمئيعألصالة
481شاالألانخج

تأليفنلحرارقاشاملموعيلىلمحلىاسرلكيرعلىا الثصرخأ

برعادثةرألمحجنهمشعنةالمضفىافىالعبادصالشقاسمأحمدبنالعالمقالمثغ
اضانساضومللنهةساالولشهرربيعيعختاربعاإلكاد4كت
08081اشسالنخ

بىدبكداعلىيناالمقكألهاالمواعلمفىالسولغايةكلىشرأ
سانخاجنعسعادىألبقلمنحكلدفسةالمحكعةسهالتوفى

33يمش

لعروهبابنأبئجملرحمنبناكبدلدلممارللعالمقزيخاارحكل

ئنسالعثريخمثوالفىالئمرحاامههضمنتأفرغمصعنةلالمتوقالععي
اةلرمضهـانهريهنمالعثاالحلىقوماغمغرلمجهـلمكللىه
م7سمأالنانخاجنس

أالسادسخصراألثنينلوناطقهفركمنهافىمايبكطهـثعايبفلمأخرصممهلسة
مالءش08انخاجنسشلحهآداالاجمادمن

عرالخبافبنحلىبنعرلدينالعالمقإلامغنىعلىلقباثاثرح
يومىتخهريراوتسويدافئةعادىملمجلدأاسمثنةالمهوفىالحة
والعاقبهالعالميهاربالمحددتالثرحهذاوأولباضطذأمكتهبنةحيلعزة
ااأل51شع551انخاجنستحعداتءفبهامالمتقين

لمتوفىاتهراالحسيثهحمدبندبنالدينحساملماالصبرحئإ
باررةمنآخرتبوففةوبهلدطبمحذوالشرحوهزاشنة

م65نح36خانابخذستعليقثبقلم

يرلعزاعضبنللهعبدابنامبلحاجسللالمةابنمختعراكلثرح
امنهافرغهـبكطالمؤلداتشجبئفىنسعسةسثخةالمهوقليالاالمميرىا

ابنقأصيصشهدالسيرقرقيةبمصلستشؤالمناالديسانلوكاقلومتأليفا
03م6نع3منخماجنسوجههاللهمطابىأببنعلىينالمفصن

محفوفالبيضاوىللقاضىضعلعالىصولمناجماثرح
ذىجمثصرمنالسابعحدايمكأبهتمئاجمربهفكللىبخطهـعادبفلموهوألمحطبةا

م9أس501انخاضنسشنةالصعده
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لمتوفىالمحلىاأحمدمجسدبنلدينجسالالإاسألمةورفات1كلشرح
االحالمفايوصفرخرلمماامحملىحدبنأبخعادممطبقلمبطدإفةنةشث

االانحأاللمانخاجنساشلمنشتبانالثالوالعشرين
بير3لىاسحاثواالدمياطىصاشيةانظر

بمانسالتتافىأصحممنبنعلىبخطعادمحهـتجلملمحبلدمنهأضءة
اأاش781خن

07نء1اسخالاجنثطعادصهـبقلممجلرأفىنهحرأض
االسالمجممامااتألمفاقعيلهسالقئافىالعليلشفاه

ةمفلىعلىرتبهعتئالمتوفىالمثصافىأحمدالفزالىمحدبنحدشبناهدحهألمج
بيمحنحربةقيعتبهفكللىزيوكنصاعفيعادثبقلمنامجادزرنحةنروحممة
اإليهش451انخضانسصنةساالكل

ىنءالطاثحرف
ألأللعفماهواالولىلمعايدوائاعاقىكخادالىاألرفىلمهلىاةأثا
باالسنافيهآشالجهابمطجعقاهـوحربحط9ةبهادرنضالسيدمحدصدي

مممشاأانخاجنس

األثمكنااحرف

بنخلفهملوويسكنبنابنأتجايعدالفاحماتأليفروألأآل
فىئسفةلمحئهعخةخراالبيععضهررمننقاالحدلسبعتألعفهاليمنفرعنبلىءاالغرأ
نسةانعثرربفههابعبتالم3خابألكتعادثبفبمأمجل
م7شال6حانج

تالمواففطإكأبهوروالماثجوءسهـكيراباهـثراشالهعريفءأ

لغزالطىاثملشاطئالمحنىاحدكنبهفموهىبراهيماقاأبىالمحظفىالعالمةاماماتأليف
ادينءأجزااربصةطةنةشحبانلفثامنيالثااكآاثعولمجمالمال

اأنخماجنسنةمصسيةالتونساللةاعهبمهـصطبعص
دآاعاىح

المعمهكيناافأمم

االسالمثبئثلهكوهمااألصوأتئرحانالوصولىالنهاث
عثصرثامنالثمرحتأليففرخمنةسالتوفىالشافىالالنصارىزكرياالمجيح



تم55ولالمحلم

نمحمدشطبنأصسيئاصخطدكسهـطبشبثخعللىأةظةسترمضان
بهاضممهاةطثااآلضلىدجمابقيمنأستمهافرخاالزهرىالشافىرىاألجيو

م8نح7انحاجنسالجوهرىلشسيئراتذ

السوارواالملمختعرمنقىشرحئالسبلوايظحجولامايةأ
الدينولسالاألمجحهصورالحسنالديناجااهألمةامفاتأالحاجبمحتعرابنكلىوهوشر
يشهىاالولفئافىالموجودمةنةطالتوشيعهالابمشبئمالهرالمعروفبنولسف

61مامططياراتحسبتإداخثىامئهوهـدمغرلممبةثكادأاتصيصاجمثأثناهالى
58انخجنسلمحهآلععانثارابحزتارجماصبنمحلىعزالدين
3أالنع

نساتكلسابقأوخرومبهالمزكورةالنسةمندولمذاالكلبمنالثاالجفئ
االأش461خانص

قبهوالعيلماماثمرجالهدامحتصرمفيدأولهالصوالالغنيقهـا
منهالىقرغإلقدمىينىفىسعيذامحمدمفزادهصشماغبقدمقفجلدألتقين
ال919غانبماىنسعثممعثرموجىاثامنااليرم

حر
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ملىعبداساحهاآبايفتااهصرتامسلشرحاوحهوتثنواغ
مسدمومزفةاشارمضاتقجمليفمنفصحمداألنصارىالديننظامابنمحسلى
المقتأليففرنحمنة11هـاالمتوفىابهارىااكوراابخعباللهمقكلبوالعالهبول

ءالسدمهعع3خنمبمانسعادىبقلمتفجلداأش
اثعوفىالشافىباألففههمىعطدسكرفأحمدبىحمدبنيعالههـثفوا
ولنحااثهابمعلىنعىالساالديخكلبداوحيمجمالالعالمةفرحعلىةة

أولهطقويقوللثصرحارةفيهاعبيهقلاالمولهاجحفاسيلاايةلممدااوىالهايف
الهاقخبمانسبهاضمعادىبغنحجلدندصةانتهىخرها7قاش
ماهشكل

الديئشةلالالهماتآلهفهفيقهـاارحفىنيةالفوائعا
هأالمترةلشافىالبرعاوىااكسالفىالنعبمابخموهىألمائمامحمالبعبداللهبالأب

تأليهفهمحنفرغوأفهاناالولآخرالجزفىيمموبعاالىالبمجلالينفىة
وتمكابهثسعثسرالمحرمبعطفرصباحهـاعنيسلةالشالاللقينطالطفىبمنزله

اجنسالمثصرفهبهةةةاالولىجادىمىبقينلسبعقالخيمعشيقيوم
ال43شي23ن

لقاشةهاأ

اتامظيادعبالالش4اتقايدبصيمسائاالفىورالسالالقول
5ش41ألانخاجسنىعادقلمثلمحصلمدةثففىا

فصاحرفأ

افياهلألمنحقراوهوشرحثنوزومظهرااوموزممشفأ
المتوفىاطومىاعلىصالبكدبنبنكنكلهدالعزبهتالديخضعامقاالهتأليفاجباط

ذاتأليمنفرغةشتاألولىدىحطمنعثهرينوااقلسعاالرومايومق
صخماعادكسهـمألببهللىةخةالمجةذىنمالتاسحثقافىبالثعرح
نسنةسفإلمحملمهعميالابحامهايومهصرائحنرغكنكراالبخاميجلسعلى
زرال301كاانبم



ألهاالعولةكلم

بخعلىأحملىاالماهيمظفراالينتأليفمصكلواالحالبزدينكأببالجامعالنظاميعلجىعلى
سئلةقولهأولهالئالثاررفئجودمنهالموشتلمتوالحننىاالساعافبابنعروفا

جمادىمنالثافعثصرفىكتابةتجلعادثبقلما3حرالتىالىينتهىبيانحوافعلا
69تاخاجنسبهراالصبهاقابكربنلربنأبطبطشضاالولى

0103ش

السألمدينعهدمجداتالبرهماوئدلمقهالفعهعألالحرأايةلبمكهـبناقألبنآاللهعبدافي اشرلؤشيوكعيلببابحواشر

بنعضدالحلعالعالمفشهاجالدينولدهعليهعلقصصرانثمنهثالجعةالةافطربعدا

قاسعيونسففنةوسئئضالجةذىاسصالمتووشصالموودسلرماعبسدا
لسالمابدبخلميماعبأحمدبنلعباصألبىالدينادقالمجتدااألمامولدهولدعيهعلمقثم

عاثرذىاالثنينةرليؤواشمضاالولعاهرريععثنهناهـمولدبحران
ةهفيأصعىالعباأبالعالهةتالمذبصقيهدالثلحصجيشنةبنفىلقعدةا

051انخاجقنمحهاخرومعآمحهـألبقلمرجةمعصلورالمذ

بعغع

جميعومافيعفصلا
أمحىلىأ3الماايلى

عكادعألبقلموهوطواوللاالنقمروآصولفى
مالصهتلنورقيليهرسالةوايعاذكزداجعيرلعلوماأقمصامفىآل
نسقهأاأصعوللىمأخفىاقرطبىسعيداأحمدبنش
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اأالأمسع

081خانجنسعادىثبقلمخروموربهالمذاالمقجز
ااإلالشس

فىلعزااكلألهتكبالهفتارااللؤارءثرحألحماراشفأ
بيانبابهيهالىومياالولوااليالرانجودمنمجزلمواالمتقدمبخارىامحبنأصا

منا3لثاخرووأتجكحهررعرخعمصرمهمىاالحإلاهسنيومقلمبآخراالمإاق
عبدتبمالأبليفهمالكالمهارثطهثرحاالصرإرلشف

سةنةسهاالولسحذرالمتالنسفىالدينبحافظالمعرصمحودبنأحبئءا

الالخأنأجرنهبهامشاتقييداالصكادىبقدمدلمحجل
م9ااش

561انخاجنساخربماعادىبقدبمعفجلدأخمةنع
س3471نح

كدابشيرالدينحملىللشيئرحوهالمسدمممثاالمهمكشف
بوتالثهسدمعلىحسالثوهفاسغسالقنويكمهجودااقاالدكريم
الممهنتأليفمننيخآةسعهاالمتونىصورابهارىعبدالثيناللهكبتألي
ثمهاتقهيداتبهالسلمخنةبالهضدجمرلطبعفسكلدشفة4آة
61انسمانخاجنس

انظرحشئلالمتوفىحديصدافيالباسثفايق

لسافىااالمامفغهمنلا

ةهاصفإ

المعرحمانفىولابهننجبمهيمابراكاقزينالعالتألياالصوللبأ
3فرالهمااشلفيقالبنقراضاورالصلىأحالخريراوهونحتعرمنةةاثهعلى
عادحثبقلممجددفىنةمهاسهالثانيبهفمأوإخرجمادىاخصارهن

امشح601انخاجنسىجميامشهاتقييدات

ارىاالإدرازألاالسشيئالالمةاالمامتأليفولألاالا
رابعفمالمجةلبمعةومتعفىوغاغامماأوسوسثصرينخسنةالمولودالشاف
جخماءعالقلمكلدأةسبكللاالفيلجمامعاحرمنوهومحةة



م5لطالعلم

اإلانخاجنمسلنةسمنهاالشبينىفرخحمدعبدا

يقاوصوألظانالرام10شس

لمباألحر

تأليفالشافىثصالمذهبقوإعدزهبيالىءوالمجإ
لهعسهالشانياثعوقالدمشتايهدى3طبنخلهالدينسعيالصالحأبطالعالمة

ثاآكاإلىطالظواهرنيفىباغايلاتتقاعدةأولهالثانمالجزيوجودسنماا
جمادىمنيئوالعثصرالخامستمكأطفىلعراقأحمدابنإلياسبنخضرصنطصهـعادبقلمإ

7م7نحالخانضنسسحصولىا

مفاببيتفرخالمؤلانمنهاالئاقاضالجزفىكتوببهماخرومجملدينيأخرة

ودءقلنساهوهتقياالولحثالمسعثمرربهبعالاالرثميقيومالمقدس
6013انعامنخماجنسعادىثبضلم
نسواآلخرلاألمفىوودهـعادبفلملتوبأخرىةأخيرمنجز
الشافىنقهـالفىاقواعظرااال608ح161انخج

نحتلفةشطوطجارركوعتهـ

اهبادىاقاهمأحمدبنالدينثمهابثبئالالعالمةأكبيرالثصرحا
لىمحمداالدينلرراورقاتهرحعلىةلسالمتعفىالشافى

الحدعصرىاليلةبقفىكأكتعادىبقدةأئالمتوفىلشافىا
خايلبخطشلحةرحب

بفيأحمدبنمغرلمجهـثخطالمحلىالدفيلرقاخباكشرحغ
عدشلههآ

عبدالفهأبالعألمةتأليفيهـإررهـاماتورةرحفىنثثزانع
لثافىابيحرثاففىبهةفوفىالحطابباالمعروفالماسوعينىامحمحالبن

ةورقاخبعبارقوااشرحفىشعالىارتاأولهفىقالنلس
أحمدبخكلىبخطلمجمعرثبقلمنواثألهالحلىلللابشرحمنبهخلى
امم9نع531خانضمدساسعاللنةا

دعهـطالبقلمعلدجموعقهـأ
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ةءأل
مبقنيكأكى

ا

أثعقهـ
ا

يهلحديواللحمصهرفكلمن

الشعرافىالشافىالمحارىأحملىبنءلىصاالعالمةثماشيقهـ
ساداسبااللمالحاشيةتاتأليفمنرغفالجوامعلجمعالمحلىفرح
اضمبمشاالولريع

أشااكلاالنصاإلرزمجبىأباالسالملئيغاالمامماشعيقهـ
فسىوماضالمذكوربالمحلىثرحعليشضالمتوفى
اال63شاهمخانج

الحلبىاالنصارىجمعةبندىخكدبنسوهىسشطعادصهـبقلمجلدأ
إعاهرةباالصكمنةالرسمنينلحادعوالعثصر1اثالثاا

قهـعداالصمرلبالعامنالفروعيةانلالممشراجاتمهيدفىثا
بئبكركنكلىعلىبنلحسنابنوحيماعبالروألديناالالمااتألي
الخيرمنالعثصرافابأسناولداهرةاليلقىاشافىااالسنافىاالموثمابرا
عشرالحسدثامنااجلةؤفىولهاشافعيطبقاخاكافىقيلمجةاى
مةسياألولىدلىصهط

فيهمغجثععدمالمحققايتأللمحوضياالدرىلىممرا
كللىرتميةأنحوالماجملاالفعهـكلىيمتخرلميةفيهبيهغوالمنصالفقمافهينا
حاثبقيقفهورنحوالمسائلامثيأمىأطلعثادأأولدأجمىالمجرقاحمةأر
أفعييةالمسائلامنأطلضشضايواذأتسالضرجونرحاادتشافحيادأبئ

ج3نسووىايوضةأومنالرافىلبيرلوماآإالثصرحفهؤن
ال83شمدخ

ارراشهاتءبهاعادمحهـبفمبلدأ

دبكدبخكرالدينالعالمخسامتأليفيالحمممالمنشف11
شنةالمعدهذىمنينوالعراثاضااثاثتوثاالخسميهثى

لقعدةاذىعثمؤنلحادىمافالثاايوممنفرغصادبنيمكرعبدالبخط
ش



مالصولي

لمجموعهابمتا

إلتهعهفىاافظأبخالبرممشالفقيهلالمامتأليتارااللؤار
خدبهطكلبرالكرتججدجخطثنةسالمتوفىىععدالنسفأحملىبنافي

جنسسد4لمهاالولىجمادىعهرمنعأتاليأفىفرغمم
المشم9نخ

شلمهاكأبتيامنغأبمراومحانحمعربنفيهـعادقلمعلدأقهـ
عدد

لتهيعحبياألهمالصدرالئراامضكيحلفىاتوضجاإ
شرلثهمالساخلىيوهيتمكاشتالمتوفىالحنفىالمجارىابخحعو
سئلعهأ

سعدالتفتازافىلسعدالدالتنهضهالىكشيمالتلى

شهرذصالمجةعثصرىمساالثنينفييومصتابةتمشنةفىا

م2ولش20خانجمنسشلنه

ةشبالهظبرحطهلدجمهقهـأ

لسعدالديئلويماكعلىماشيهو4التلوجمضيابئلتصرج11
بنعبداطيهيمبهيذالعالمةالبيبباالملعبعبداللهإيشيغالتفتازاناتأ

لوقىسيااالهندىالديناضص

المتوفىالهندميامموفىالالدينبشمسعبمداررعيالماسيغ
مذمىتبسيالودفنفهساالوليرنحعثصرلالثافى
م35نح85ضانخ

مختافطوطلىعادلمجلمدبكغ

المعرتنشافى1عبدالىحيينمحملىحمدكللللدينالشيئكلثسرح
ابطالمعالىلجةاالرعااورقاتكدمهنسثنةيتالمتوع11باهام
فىولدلحرئيناباماموفالمعرالشافىينىاطويوسبنبكهداللهلماعبدا



الثماظالفهرست

لمجوعةاتابع
الخاممبعاااللميلة8الحئاوقتؤفىونةاسىخعرالمحعرمنامن

شئئةاألحرمشربيعوالعثصرين

أمدبنلديناالالعقجاللتأليفورفاتالىوآهرع
فيشثالمحرميكمنلأآلمتوفىدسحهالىلؤالنعافثطلىفى

ىمهاشثاشوضاناالننينمنمومفرخجمدشثااحبنأبراه
4013س011خهـانبم

بكدولسأسجدمقاامحادفراابعفيكاماآدالمالةالرل

مرمفطنوالعثرقاللهعاليلةلمتوفىامىالرولاأالشعرأصكلالماالبليالى
آهاش

أمقولاأهلأيضارسالةوجممىءحالمصعومولنحرداألذمهمموعأ
يزثاعشداللهدبنبطالنصرصىعالمقكياليخكللىرلباكروةألا

أحمدبنالمحتقتأيفالمحيوالمحولهـمعرفةاالوصولثوسيماة
يومافىفىباشالشهربخمدالصاليقىالمووءالىوىصالنهالكاااللهلط

شنلسمقدقلصارزممع4ات311خهرمضانكنحىامثرواخاساالحدا



لعولاع

المجموحةتاب

بالمالشهيرذفرامودبنالمولىءةيثحاش
ةبيهعذوففاالتلوعلىةة

لرزاتجيمالسالمالثسيئشعيةثحا
ج5نسةفقالخطبمحسفعدالتلويمضط

63ه

ثهوطحسر

ممخةسالاطبمنبكلدآلجمهكتهـ
جيرنشغالمدعوةأحميئهاالمنارتألىضرحءلمثلؤرااللؤاو

ونماآكلهعصعهاالموودااليخحوىاصاليقىادمهداللهالمجلسحدبئافي
ئححهاوأائمهرربيحزالشرحهفاتأليفاتجدأنئةاشتا

دورةلمزلسنقااالولمحيناثمهرجمكدىبحمصايدتسومنلمنورقؤنىغالمدينةافى

لميملشجخمحمالعبداطاتأليفراللؤادااللمحارلنوبقراطصاصاشيقكليهجمهامشو
نةالوألحهـسثابيعلمحويفهاتأمنفرغالنصااالدكوشللهانأممحالابن

محمدالشيئتأليفاهـاالذكلرتلساشفا8اداقىالنفائآممأل
لعشراالخيرافىلمولوداالنصارىللىكنوىالحلميممحمدعبدالحافظاابنررىاعبال
والعثصرقيسابعالسبشاءيمتأليفهامنفرغلسئخنهحمدةالمىذىمن
آشئهاثانيةادىهطمن

حدعبدالحىلعثيئالدخاشهـثرببتشرجمحمالجنانيمدىش

غشارمضانعثصرمنالخاسلمجتالومأيصهتأفيفرغايهنوممطا
3ام3هم131غاتبممكما

احمصودء

ثمالتبثليابخالحسن

جمينقهرأقيموفىاشنةا
ؤلىبخكاساروحمنرةكطا

031خن3بمانثا
المحصول

لحسناعرشبنعورلدينلشغرااآلمجكباالمامتصنيى

رمضذنوانحالمولودايبالخطبافيالمعروفيقىالصدفىي
عهـعأبعلمينقفبنعمةرتفايهكيدا
شئعضةبهةعثصرذشاضامسءربعاايوممنهاخىرخ
منلمصل3األصفاكثواثرانظرامم



انلدةللنمنفهرسام6

في2الىينتهىواالجماعفىمجمكل1ورأولمذتهبالاااصمنأخرحةنعمنليثاجز
منوالعثصرصىانالنمايلقالسبتمواشفرغأبئبهراعبداواحدبنبخطابل

ام53شااسنخجمىننةشثهضمان

مقاضالصعغيرضنيلعياتطعةدىثبملمجادفىالمنوربالمحأحرصمنلممزة
تثالمتوفىأبئبهاالرموىمحمودبنلديناسرإبمتأيلالمحصيمعانلىهنالعقوأ

007نع03انخاجنسدشالطبتلم

هطسلمالمقميركاتألبفولماراالشرحفىثمدارافول
عادلمحبقلمنحقفعلدأفلممببهعينارىحمدبخكلرالهرحالبنابنشاهمبارلىعدبنالدين
شرالىرهنالثالمحكثفىكأتمتاششاهمجهـعرفالببهنطصرألىثىموكمابهنخط

امالمانعم3انخاجنسصضس

بئالعالمقعلىياهماتأكلوضولافاةادهيولاالة2مسأ
منبنوالعئرالمصابعةلعةتأليفيالجفامنفيثفمعنةواللمولسخسيواكفرامهرألمعووف

ووصالطنلحاجاابئصيخابخطعادىبعلممجلدفئشةنةشثرمضالن
5المرقااالزميرصوتعديليهصاشانظرامشح511انخاجانس

فرغالغنىعهدبنلحليماعبالفيعادبقممجلدورفىالمذ3لمحتىاعنأخرنمه
711أنخاخنسكاصثمهاتقيهداتلنةسولرجبالجعقمنهايوم

آ011ءنا

الشيئالعطألمةفأةواالصعلاالصومعنىاولاوقىصأ
االحدوموفىاكنةاسفاالمولودالشافىالجوهرشاكلبدايهرجمأحمدبخحمنمحمالبن

لححئرحبمطالعةالوهابالكريمأولهالمامنفىقالنةالسالععدةذىرىعثمادى
بعضعلىكوقىلؤحإالصرلصوا4اسسئلةلىتكمهفىالصحاجوممشاىحلجواغا

اغفرسوخبالمئهيخامازماللثسرحمباشجلعليهابعضلتبنمأاأردتلعقوأهاشوااالذا
نسعادىبفلمجمعلدفنضة4اموراايمهالمحكىزرصالكعدةيأمن

13إمشاالمانخ

يعةالشمذامؤلفهصهنملببمامعوهدخالفللخشوع11 باحكلهاشالعنايةاعلأولهفىقالصقوبرهاقموثعقوليدهاالمبتلىمنوغيرهملمعترلةوا
وعاوفرتعلفصأصواللدينلأعظمبهامأشدواألكونتجممأنالفقهأصولفىلحالفا

االأصواالفقاقمالىؤدقسأليوخناذلكهالييهمشوالمتأفقهاشيقرصوحاجة
لألذانلمنالعششااللؤاعهذهنذكرمافعونحنألؤامادخهانهكلولؤعواحهومات
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115
وماريهنننالفىكابهثتكلعاثألجملالهنمضارباحتماددلعرفا

9ال4ام2اقغاجنسشش

لقأرتأليضمئاراعلىثروصكرلافنولأفىااللؤارثمشكة
بآمافهـلؤرالمحلىأولهنةسماثموثطنفىاالمعرىبهننجيمابراالعابدينلالمقزيناا

فيقتئراأصواللمولىالمةثرغالفتحلىهذاقالدأولهبملعظاجمدقرآالشرعشارا
لوفالاثههأاالنرأروصثمبهشكلةةنثلهزهردرولبدرساالجامعأفراشفى

نيابفغوثاالمناأصولااللؤارعلىأوإلتعليقسىالشراكابةهئمئنلفزااخرموقعفى2
اهذأأفعليهرئهـثألثيفهيصةدةكافخةةلثوالعالمنارلمحراأكناربثمرا

عبدفيعليمابرابطدبقاطقفمجلرأصاتألثةالثصرحجمهخلذا
آاسئمةااتجةعئصرذىضامسالجعةمنهايوعافرغالحسنىحسينبابناشههيرالجوادا
أالاشامانخاضنمس

فرغالدمباطىمحمدضاطرالشافىنحطعادظألبقعلمكوركجالمذااأخرصمنة
01نح11خخاشانسانهستاصفراشمنأخااالحدامنهابوم

االماقخاجنسلعلدىبضلمهىخروبهطمةقأخرنمم
ولالولشكل

ااالماايفتأومالذالمجعهدينالدينمعالم
ونتمصريللشاعقىباشهيراالمحلىلاالديالشهـيدزيئابئ

االيومكابهغتعادئحهـبصلمصقفكلدإءاةةاا
نسساطانخليفهالمةعالطلالوبهامشهاحواشىااشنةا

حسنديباالحرمه

ولؤفشئنةته

عشرشعبانثاكاه
53ءأدأبم

االيلىمحدالدينمةلىاالصولمغهاجصرعفىكولامعرإج

نسصهمرجبالثامنئغتعادىلمررنحقثنجللىيراف
امم6ش331غان

عبداللهدالملثبنعباالمامايفتأاالحمقبيافىلحلقمغيا
رونسةنةثاكتوفىالحرمسينيامامالمشعهورثيافىالبنىالجوفيو



دالسشاقتربهضدانجلىأحمدبنبنهبقاللهبصنطسلننةافيذعقالمشر
3801اناجنسالصازررائيخامةجداويليهامهقييداتكنيرةهآمثبها
بالقواوالمنيرالىإهرألمحوشرح3الغاشرحانظرام3ع

شعئنةصغرفى3كأبةكتعادىباسذكودىلبامنوىأة
م391ش41انخابمنممى

شئهطعدهااذىكثصربقحادقيغتطدىبفلمالهسهطخرعفكد
اانء3ال6خانبمانحاعبماليلطيفبخط

االدفيمافظأحمدبخكوكلبمالثهافغيااالمامتألهفارناراأللث
بالهندوبهاقببداتجمرلمجععلالأنقسنةالمتولشفىكاشالبراأب

31انخاجستنيامينقاضىدالغفورابنثيرجدالعب
الرهاوىوصاشيةصراراصاصااللؤارئواقاضسابنلثرحأاثالر113نح
اطؤجموعضمقلؤارولؤراامحوالممسثرأرللباالاكشالعيئىايئالدينزينوشر

االهمارونمماتاالفكلرروشائجاألداثحولطومثمومداراام9
هافرلسرافاقرأعىبنكلطثهمحاببملمحمررفدكللدأاذعمنأضة

فسطيارالئمأمشهألفييداشويهابمسئنةمذكدالمجةاظنامالهامنعمثيتيوم
ام11ش531أنخن

نساتقييداثدمبههـيكالدكرلمحثلدالمذممياالتىمناصىة
اممأم6غانج

محمدبمرمحمدبنالدينحسامألمةالتأليمفساعهـاطالمنتضأ
المتوفىنهفرفيبألدبلدشنفىآخرلمثلثة1هاابادابنسبتيهخمميكثاألخسعيكثى

ألدىبقلمجملدبهاشرومفىةنسآلضسئدهالةمندىشرينوالالنانماق
تشرجبشهافىنميكلرممرأفيعلىبئحسنبنسالبخاقلعمماأببئا

11افىواوثرحوالمحعيلثبيينانالرام81الكح091غاناجس
ثأليفمى7الؤلمعروفابقواعلىقالففهيلغهاعالاكثبفىرلمنثوثا

لمووداركثىباكفلمعراليىالمهلاألنلزمكباللهبهاررمسدبنرالدينصةلرلةا
ظاالمبمفيسدرتهاعلىةسجبثالشرلىأقاهبئبارفىامثثتل

اآلجادكطسادممطاالحالوممفافرماطيبىحسهنبنفملىصخططادىبقلممجال
فيالألساجمالهفاطرال53نعم5اقغأجنسشعلهنة

عبادىا



اابنصخطهمنعنقولةهىإلبملاردكلرتضرومبمالمسثالمنقأخرى

اهاالثتينالشثدىفرغمنهالايبليرجمبنلبابخألدصيمعابقلمةاوهذهلمول
6307ع7لةغاضانسلهحئثنةاالولىجمادىإبع

مالمدبنحمدألمجعااالسالمجةملمالاتألعىالصولاولثا
محمالبنئحطعادكلمهـبغوظيسلقفمجلدبهاحرمدلصئخةالمهوفيالغزا

اامانخاجنسالبغدادبهابمدينقالسالشةحلباثى
اأألالهش

هعاألمجسعيدعبالعالمةايتأصمولهـاالمعلىاثمغهاج
ياعلدثخةبتعبريرالمئوفىفىلمثماابيضاوى11صالبخكلىبنإبخكر

اماموفرحإجاالبمالظراأال58ع61الغلنااجنسحروم
عرأبموماألفغهسىئلىوفوافلمحوالفرظافاراوشحطيباالديئكيىمممليقوثر11

سولطااكعولرنهإة

رجبثامنضها02محنتافقهـثطوطالمزصوركباإمنقأخرى
الء62لطم6اوتاجشضهآنحا

العألمةتأليفالمغقوهوثرككاللىلباهراالفيضمنواالمنيرالى
تقربباةةاثولودالغزلؤىصدىالهةأصبنامعغعربنالدينحفمثماساجأ

كلدمحنوفقانلطبةةالمحاضغالظهوشوحسنكشفماقعلىشهاثيق
مأ5مق101اتخضانسىعابظم

اشنمسإمخرماابباناباسرحوهأولهعادمحبقلمخرىأةادمننانىفي
ام31ش811غن

رعثالسابعفىتمكابةنهآخراالوالكتولمجهـبضيثادبلدينإمنأضةنم
71ال6شساهخنمضانرشننةلرماامن

ةانوقاعرفأ

كبهأالدفيائمهسمنظهمةافغهيااالصولفىايخةآالفيثاا

نظههافئمنفرغةسلىالمتهـالهشاكأكطالبرمامعماشم1مداعالالله
اختسدشابقلمجلالرةإلمجةرمذىعثصاسعللت
الهائدالسنيةانظر103محانخ

الخفنصصأ41يعاقاحماأأدثالمناكااكشريرسدعىفةلىأألمجللملئ



يهءلخدفالزثددممهحي

خميماعادصلمبجللىنممةسئثنلهةحدوثالمتوفىنةشلثعباق
انم4روررجبثامقعثموالجعقافههمكهايومالبشتاىاللهبهنعمالعلى

3ال5شساخانج

ممخانضأؤسعادىبعلممجلدإصيورقاذبالمقأخرىممحة

يةصالثوااللؤارافاضةلداالمنارشنرحكلارماذممات
اثنتثوخسينعنثهمثالوقابابخكالبدينإلمشهورابخأيخآاسيالمحمسداللصالم
المثو3الحصاالضصنىاطلىبمحمدبخمحدنعلىالدينمحقطارععفة
اشسنةالالمثوفيشقكلىكاجالمنمارالنمسفىثالخوستعنةا8تهصرشوافى

نممشةشطآسقعدةاذىعثمؤالئامناسباقليلالحالفاتالفتأمنالمحثىفرغ

سفاليافانفيخىاالحميمحمسدبهنكجداللهبناللهعبدبحنطهـعادبقلمع
أحنسالموأفةمسيعلىفوباشثانةاإلولكفصرموبيحالسالمجح
شم31مشس831نخ

جملالفاضىأحسألمهامامللالوجهلمنهاجشرحارأاماكايةأ
الشافىوممطاالسموى9ااهيابرابنطدبكلردبخررسئثا3بحدجمدإوحأبلدينا

منالهحاصرإصلةاشونابألمخشنةسةامذبمماالعشراالضيرالمولودفى

شنةنصعرالشرحهسزاتأليأفىابتشحةداألجمادىمنروالعث
منهوفرريبرسآلشببهاحالمعروفقالروسةابالقاهرةلةبالجودرمريغةبالمدرسقالث

11سدبنبابراهيمظيذالموئفبخطعادمحهـثبفلملدنحةنسمسعهآاعشدنر
شعبكمندكطكثمولاصنكأبتافىفرغرلمذكوصئابالممرلىألسوشااىلحيراهيمابرا

ماألشسالالانخاجنسيسيرلاالمنبهاخرهشحض
انالوخماطيبانلحمدأحمدبنصنماعادشابقلروجماروالمذكوبالتىمنأخرىة
داممهـ4ذنم21غانابمنس

ش



يم

اللمئخرعمنسح
نن

األصواالطصلمولنمايتالو

لملفنحنألاايتوقىالهندى
أالنع361غأناضنها

دسلرحرقصة

كلبكبدا

مالاحر

ادحرها
حصييييبص

لمابماهكلىحسميهأالدينحسامالمحااالماتأبفكالوانحهـ
كوهوشرحلبشة7اليجت72ضمساالمحرصاثموفىفيالحةالسشاقىعلى

شيفالمتوفىئيصيواالخالبنيدبنموالعلالمقألخسيكواالصولصمن
فزومىفدهاروليقاشصكلىووممئسيدهلمصناميهبمفىالممرحهذاارالشأملى

أحمذفيطدىبقلمقفبلمدسعئئنةمرمضاناكفممريناالجعةومنم
صرمدأولهؤومبهصفةلصسغرذالسابعئمشالسابفجمىمكابةتمثبخصاععلى



هنالديرالخهشيىلةامفهرلشث

والمناظزفياابآثعلم

ثرنحالتا

محمالالعالمةتأليالمناظزةمذعماوالاثميرالقوانيىتقرإ
لكباذافتأمنخثصرفصلثالمحلقرنمااعالمندهزاوهبساضلىالمعرالمرعثى
كاتىبهاوقفةدمحهـطبقلمكللىةوخاكةمقرضومقصدرتبمعلى4ة

ا56انحانخأبخشلثيرةنوبهامشهاحوا

الجييمثو

حيالبنحسينااليفتاالتقرسونفائسايهنرزاثعاهع
الموعثىالعالمقكدالولديةوسالةاعلىوهوشرحالثايكثصرالقرنءعالنلمرعثىاىبرشا

بخطهةلهمئهعللكتكابةعادىبقلمفعجللىررنحةزادمالمخقدمصلىالمعرصهبسال
614النع3انخبماشبهامشياتقييداثاممنولاهطعيل

ميفةاالحاحزبإ

أحمدبنحيىينالالمخاداحاشسبةعحسينالثاهشيقهـثم
القرشالتاسعءعامنوافىوصالثمواومسعثرحامثسرخلىاانقرنعاالمنفىالم

مردفىالمتوفىأمموقفدىالحكبسينىاطألثرةصامحدبئالدينشمسللفاضلابلى
داتاهطاربهامشياتقيباحسنأصيئاعليهاخطعادىبقلممجلدنسضقاستهاثةا

4ااالالسسانخاجى

عبدفيعاعبنالدفعبدابئاللهفضلبخطدبقمجلدأقأخرصضلىنص
8نخ31انسبهاشمهاتقييداتاآفةملرجبضكاجماليلطيعستهت
اآال

فىالمتوفىالشافىائصباقحدبهنكلىالعالمقالشيئثماشييقهـ
حروهطبمعقنمالصنديةوسالةاكلقىالشرعشلنقكلىااللجادى

ارسانةمنهااالولىيفةالمذكوروبظهراالثرحبهامهضهاسثنةبمطبعضرف
ام63الشح03انخبمانسصفريةلم

86313حن13انخاجنسأوصافهاكلسابقةأضىة
ام963شع3مانخبمانيىلصعابتةانهاأوقأضىنم
13يالنس33خاناوجنسافهاكللسابقةأوتأخرىنه
1731دنمانخاجنساكالسابقةءصلفهـاىأخمن



ه

علىالمثيئأيفتألرسالقإررسينيقهـضرحعلىيقافرديةالحالث
كأبةتمتبهاهثماللعييداتمعالكبهطدةالقصعبرمصطفىاى
خانبماشىحمصنفيحمسسبخطشمهآالقعدهذىاط

المممعيركطالمعروفهوهوالمحققمحممالمدحوبئاجالميرأبشيغثم
ايتبرممتىالعالمقثدالحثفىثرقريباكلةسفالمتوفىاالردبيلىامخابمراب
صتعللىدالعفدابعلىشنهحدلىدفىيخارىالمئوفىحنقبهغلالمعروف
امخااجفمىاثجمهامشهاتقييطمختافةعطوطدصطبقلمإ
12ال6شكل

وحر

دزالمطجهبمسوفالمعرالمرعثىمحملمالهالتألهفافاولدممااللرسا
منهافىفغااليوبئمصطنىبظعادىبقلمكلللىةنسئالمحكثرالالعرنعيامن

امحنوصامعانظر091شحم6خاناجنمىشنةإالمحرم
ىاألمداوهاببمسومرنألكرليلدهمدوثرح

أخاناجفثاشممهاغتكابةعادممطمبأخرىمةف
161ولمش

ممةالسيصف

اباالدفىرساعلىدمفىالعارصىامحمبنقداودامالاالئرح

انةاجبرنصاشرحاايفتأمنفغزادهلقوانيهألساصلىتفريراصهامننلائا
6614نعمساناجذساثهمحإلىأبقلملدنسقف

بقلمجللىأانالطبوهوومحلىاررمينيقهـالىساألعشر

ارسالةءلىصرزادهااضالمعروفححسايةارربنسالعالانساتبهاألثرغعادى
جلدةسكصرلهاالقرقماعيطمرزادضلىالمعروشبسالموعثىمحمدالولديقالهألمةا

9االم7غانبماسنألعادىاللقل

طملىي



يويهالخلىالليفأللهمنفهرشالم

هيرجمسعهدارومماالشواقالثصرمسددالدينلمةالثمثرح
نعرفندىاالحسينىاأثرفمحمدبنلدينافمسلمجالمغاضلاآلدارسالةعلىاتاسعلقرشااكنعيع
اهةشدأبةصمغتةعادشابلمكدررنممةشئنةشاحدوداتوفا
9اال9نح51انخاجنسهاتقييالتبهامش

بهفأحمدينرحمناعبدبنثودلهناأبافياسلعالمةاثاثرح
ذةالسئهحةفهالنالمولؤدالفيااالثبمسأمحدش ىلقاهرقاهياثهونحلث

ددبكدبنعالديناوالغفلبرهانوهوالعالمةفىالنعفصعلىةهةةالمكل

عادعبقلممبحنقةشالمجةذاثنولىقريباسئللوودالنسفى
ال3مشأسانضانسهاآلخرأجمهاناقص

حنفىبهنالمعروجمىفىلتبرالحنىامحمسدلديناكسلعالصةاثشح
عادىبقلمأصقفكلدالعننديةسالةالىعلىنةملحدودبخارشافىالموفى
اكثبرةامشهائقييداتاةلىامةمشعمانمهالليلتشختامرغللهيسومىعلىبخط

مانخاجساراحالساأحملىالمآلصالشغكلىانهاقزتآضهاويهتوب
الم48ش

بهاخرمواتبهامشهإلقييالسررلمهكأبةغتمادقبفدمامجلددمحقأخرى
اليم5زم3اتخاجنص

بطائحبرصزادهالمعروفاصدنجامصطفىلخيراأبؤالثثرح
يومبةقيكتعادىألقلممجللىففىداآلدابفىرسالتهعلىنةسها

ال63انخضاثامصدههمنصفروالعئمردىاطساصل
المالتع5انخأجنهمىدمحاثبعندمجللىأخرثممشة

الميمحرفأ

ئئمفةاسبأالستانهحروفهـطبعكلدأجوعقهـأ
عدد

باشالمجسنعدالمدعوعلآلدابارسالةحشفىاوهابفغ
المعروفايهنبوىافىمبناهدئلاشغاالمةلاالةرهلىوهوئرزاد
دزابشغ

9خأنجمنسالمذكورطنهرىطلسالةا
4االمنح



بمثالمجالمجشةعلم3

اهـثف8فهـهنهاصاعولىممدبنبرصخطبقمتعليقجلدجوعة
انفييالتمشبها

منالشهيرباودكرافىمسعودللثصرالدالعالمهكألىثثرح
لهرففدوااعلى7دتاسعااقرشاماىل

جمحامالقرنمئهىأحمدالبن4يخيمالعألمتكاداثماشبتهـ
ثورلمذضتهاالثمراهافرعلىإ

الداوافىاأسدالصميتىحمدبنالدينالعالشجماشهيقهـ

المذكورأييقاالشرحعلىشنة

ولةعالملحشسأحدالشهيربدالدفيمسالعالمةثماشسميق

ج2شيىاذكورأيضاالثصرحادضاشكلىميابنبايريدفانالسلطان
4اال8اشنخ

اتدهاتقييمثبهادىعابقملدكقهـ

مجىأحمداكلفمدالدينانأليالموليالعفديفهـشالة11
منألوثراصبانهومالثصيقممحمماالشيئصاشيةطرانةلسالمموفى
وماشعيفمنقارممطزادمضمناألسقنهؤعرضنجموحاشعيقأحمدبنحثفى

ويركرأل3مجموعقنهزول

بقهلساأخرىكاةنس

بمنالخفىبىفالمعالتريرالدفيمحمدالحنقفعالمةهثشر
الرسانالمذكورعلىضدنححبخارىالمعفى

األردبيلىحاساعدالمعروفسابتاهرالمجالفغالعالمةثماشهقهـ
أجنسورالمذالثصرحققريباغلىشثهالمتهق
08141ش61نخ

ذامعثياثقييربهدىعابقلمعلدعقهـ

لعفمالارطماللةاال



ليمافلديولخاثهافهرستثمن3ال

المجموعةحتاةا

عليهامنألحنقثثرحا
اشرحكللىماشيثافغاأبقوليخكللىاسيثمالشي

معنيانولمحمدحنفى

العالءصاشهيهةعلىعدبخكلىربنأحمدبناشيئاالعألمةثمالشيقهـ
جنسامضديةاارسالةعلىالحنفىمفشرحعلىافغاميرأب
181شاالنخ

عنححمدبنأحمدبئثخطىعادبقلمثلدكتهـأ
ددأ

المعروفىيرأحمدبخصطفىوراأبالعالمة3شرعلىثرحأ
المأالتأليفاألدابعاترلعلىنةشثالمتوطانعكرعلزابة
لالجةذىيخمنردلمحاوالعررافىتأليفهمناننامهفرغعيلا
شكفوهالحطبةيةالحسارسالةعلىشرحأ

اخانبمنسأفنينيتطسينإلحسارسالة
الفرديهوإلحاشيةالمحسينيةاوسللةهرإنظراالمح

دىبقلمرشبآلجموحغ
عدد

صرحكلألمجذرالضفارممطكلىالعالمفمامدبخبرهاشينثطلهثيفهـ
نةاشلغتكابةصرقندىااابكداالديخمسعردارو
مسعودأرومىشرحعلىثئلأحطبنبميىكادالديناشيقهـأ11

الكثىصاشمقكالدالدينعلىشامحسينثماشية11
وىمسهدالىمركللىالديخالدوالقالعالكلماشيقهـ

كرلمذالمىالثصرحزعلىروبهنقوالشهيرأحمدالدينثحىشهةم
381نس81دانخجهنس

ءثامشهاتقييداتطدىبقلملمحبهلتؤجمقةآل
دعلى

مينيقكنوهاغطبةالحساوسالةعلىثرحس



3ال5هاضداباممم

هكةتابعالمجا

ماجمنمسأقشعسينالمزكورارسالتهـ
افىنخ

عادىبمجلدإفىحمتيألإ
عالد

ويظهردطبةافوفصأفنلىارسالقارومعمينيقدممينكلثنرح
رااعحالالسالملمجالصطنةدأكأبقئمالوافنها

ورناحالذصخىالحمدتكورأولهاالمذالثصرحعلىعاثهية
راشالاشهدادبخطلصوابراالظها

ئحطعبدلعمالمذللئصرحعلىاسيدحمدالكىاثصالئسية
اعخانج3نسشلسهااواصمحيدالشهبنالسالم

514شس

شنهمهآكابةغتعادىبفمللىصفىعةأ
عرد

رفندىاالحسيهاأفرفربنهالدينسالمحققالعالمهداجث
هثأللمعلىوجعلهـعبدالرحمقألفهالنبهالديئشمضةحدودفىالمتوفى
الئيالمسائلفالثالثافيقيتيبفىفىاللفاثالتعرفىاالولفصول

ثيةووافىصرالوشرحعااللدفيشامحسينشيئاشيهأنظرااخزعها
ومحوعة1ئمرة4حوودبخقوزضعنالدوافىإللوافىكلثى11عادالدفي

91غرة

أمالمفهـثيئاأيتأالسرثنعىاآلداساأداببشرحاوهالمجهـفغأ
منفرغشنةالمثوفىالشافىاالنصارىياؤصصأبىاالسالم
ا6ش3مانخج3نهيىمحصفرنةشمثتأليفه

ىعذدفيلمحكلىعة
عدد

الفرن8اعفنهـومىهيرباالثاظمسعودالثصرالعالمةثشرح
سلئنةكابةتمنالىرقالمجالمد3دعاتاسعا



يهافلاليوشللكئفاذهبفهثمنأل

ثةالمجآبععا

ايعاثرالقرنمنجماثىكلابخأحمداخادالديخجيىكلعاشيقهـ
االولشح3خانج3نسكوراذمالثمرعلى

قرمبخمحمدالقاضىجمدبابراهيمزادشيئثطالثلتىبقلمنحكلدعقهـ
آءاالىممنينلثالالمالخصرامفليوم
عرد

أثرفعدبئالدينتشسالعالتأليفالعمؤصدخداكل
خةسعنحدولىاثونمدرفندىاالحسينئ
اتلسعاألقرنعالهاووكممنالشرواقمسعيامدمةاثثرح

جاذكورةاآلداعلى

أحدبنجمالدينمحكاالمزكورئأليفالثصرحصلىثماشية
العاشرالقرنمنطاشىال

اج4ذحسحينلشاالمذكورةيةالحاشصعلىثصالشيقهـا
فى181نعم5خن

ثطبعهالهنعنحجللىثكوعتهـ

شتآشدالمتوفىكبداواقافيللعالثرحوارشيدلةاا
بنحلىلثصرييلاتسقاالعالمةبفتألاآلداببفيقلىاوسالةآلثصرعلى
حواكاكثيركالمشلهعشفالمتوفىالجرصافىمحمف

اكفلراالجمىاأحمدبهئكبالديناعمندلضاليقللقاضىاارسالة
ألمانخج6رذسجميامشهاحواثىكثيرةورةالمتع
1914نع

دىطبقلمجلدألىةأبعه
عدد

دالعفللقاضىدجمتهـالصثالرسالةا
الممععبدىحمدالمعروفبآجالغغالعالصقميرابشيقهـصدأا

ارسالةكلىمنالحنشرققريباعلىةةالمتهفىاألردبيسلي

لهالؤ



ألالأهثلااب7دعلم

لمجمهعةاتابح3
أررفاتكثيرمشهاتقيبدرئمالولمذا

هيرجمنقااووعالثتهالمنقارممطبناالسمالكييىعثعاشيغ
بهامشهارحاشييراثدكوارعلىكلىباودقنةستالمنوفىزاد

أأال7نمع8انخج3نساثتقييال
بم

حسنبنعبدالعمالمخبهامعئمهاتقيميداتعادىبقلمؤمجلدألتجوغغ
نةشك

عدد

اميهعراالقرنمنعالكليمىاأحمدابنيحيىجمادللدماشيقهـأ
رئمىالس3دابوعكصسعودارثرعلي

لمذكورالحاشيقصثنكللىشاهماشجهـ
اتلسعلقرشااوعمنعاهاليواقلثرامسعودلداعللعالمةاثنرح
ال883نع6انخج3نسرنندساابب2ىلع

عادىبقلمجملدقىجموعتةأ

الشميرجمهقلرىبهكلراروعالمنتارىيهيىاالسالشيئماشيقهـ
ضالحنفىعليثعرحافهكللىاميرأبطخيةعلىةوفىازاده

ندطبةافةديقعفلضارسالةا

اجمعالفغاشيضبرأعلىعشداوحمنالعالمةيقهـثعاش
رومحسدبنحلىشلفهجادمحاالولىرمئإلثانخكثفىكتاالفافهل

دزاجمزلهيرلمامطفى

افغاحاشيتميرأبعليتحريرات
افاشيقميرأبىعلىأحمدالمشقربالحلىالعالمخربنثطشية

اسنالمنإعأولهاماشيشبرألمجالنحمزأفنليككلعاشيتهـ
لمحمقاكالعبوديقبخيراآلدابتأدب

تصكاللفأفندهـبتغسيرالمغتهرمىلسيواارشلعالاصاشية
الم18شالانخج6سميرألمجالفغ



يويهالدهلئلفهرستاانممأمألم

نجدمصحىعنحهداراتحعخطمهامشهاتتييالدمحةطلمبقيلدإفىوعقةف
سنهلحهآاليكشغرى

أفنلىسينالحسينمقارسالةجماسرح
ةةالئوناباشاكلبئأحملىمهنلىاآلدابقرصالى
امضديةةارسلمنالحنفىعلىلثرحميرأبالفهكلىلحاشية

يةالعضلىالىصالةعلىمالحنفىرحيه

المتعدااليبرأحملىبئعبداوحمنللالمةلالىساقالعضدية
نةش

منزادبساصلىالمشهورالمرعثمىحمدللعالصةولديةاالرسالة
رففاكشالقرعالما

يرىجمطالثالمعروفمصطفىيرأحدبناطأبمهالعلرسالهك
81محموعقنهزتاصهضمنالاسعيلشرانظرنهلسثياكزاده
وهدية

المتقدمهرسالتهاذحمورعلىلعألمةاشرحأ

ايالفنلمحمبادوييهاصرتةكىأفضدررسيهايةورسينااوسالة
3ع8انخج9نسزادلساجقلى

دىعاقلمنبلدبرعة

تمتهتابهامشهاتقييدالحنئمضشرحافخميرأنجاصاشية
ىكبالنجحسرصصطآنجنالولىشلحالمحىمونكا

يةلعضدلقارسااخئعلىانلشرح

دهزالىاكلديقلساجلةارمما
أفنددررسننةلقالحسينيارسشرعك

الحطبةنحوفةىنيةالحسيارسالة

دللعالمقاللهعأتارلسا

اآلدابفىألشاأشرقنلىاقارساي

مدكلاءلأهنهعلاالفاابضاطروودكتعمرفى



3أل9لبمثادابألعلم7

لمجميعةاتابح
ممرقندىلسااد2داووكممسعودشرض
نجهدحكلىالثمشالسيدافهالولدألتىاطقلماسعالةايبتعز

س3اشحةخالج01نبمثامنالمتولنافالجرحإ
ىدعانحكلعألبقلمجموعة

علد

موفىاطاكبييزالشهيراسصطفىأحمدلخيراأبثرح
اتقييلىبهامشآلدابارسالتهعشفة

المذكورىمكطاممأرسلةا
يةهضارسالقاا

يةلعضدقاألرساامنالحنقعلىفرح

01انخبم5قنسأفندىينلحعاررسينيةةاوسال
الجممأشم

ابظوبهامهاتقييهابالذهبومحالهصولةتعليقألبقلملدثنجموعة
شلمهآرادهالمدعوجموئمحمدحبدالله

عدد

ديةالىسالةا
ههاعلمنالحضفىشرح

علىاوأثينؤدنيفبانحالمتوفالقرهالعألمقوسفحاشيهك
كديةللقاارسا

األدابرسالتمفىةلىزالبرىطالثشرح

لهلولمذالئصرحخراأواصابرعلىابراهبمصاشية
رالمذكوطاشكبرىضرحمكلىشهرلمحزادحاشية

لووالمذاشكبرىشرعقرهخليهلثعالحمقهـا
المتئإالسفرايئشاهعرببخمحمدبنابراهيمالمولىماشيه
ديةاقالعفارساعلىشثنة

قيكتببهاوقةالمصادرةكلىلكألاأولهاالانحاألدلةرسا
01نهسكافيوقفةودبهاأآلداسوإورفىأخرىرسمالة



يييونلىنثااجمافىفهرولم

المجموعةتابع01
ه93صش11انخج

روبنألمجضصورسجيالعالمةاألصاهعطعفىالبالمقزح
بنحمدبخمحملىبخطعادمتجلمقنعلذأشحةالمعئالشاالبرسمحملى

منفمننةسررممنانعثابحايخسررمفيقمنكاتجاسالمةفيعبحارحمن
المقلشافىاللهبكهدالعزبظفرايالديئققىكمالعألمةاشارحةمصحقكلى

األالنع31انضافسترحبا

حرنحالهط

بيولىصاشيةوابآلدالمناظرئىاىعيتطابلمالنبىهديتا
مصطئليرأحمدبنأبثاالمةاضرحعليبتزخليلرالمشهووىلتيرابخحسعننخليل
تالطتألعفمنومفاآلدابتارساعلىشئنةاثعوفىنبطاشكلبرصزادالمعر

دقفجشنةمنانريخمنوالعئصرالحاشيقلروضقالثصريغقلياكالسابع

2اال5شس11انخضانسابراهمنلمجأيمبفطهعأدبغ
أوالهمطاالربعاامنهايومفرغمحمدأحمدفيدكطهشططبعلمرلمذكواكبتأخرصمظ

93انخاجنمثابهامشمالثييعاشوبهاطيارلضشلههاالمحهم
فى881شس

عبوالاالجزالسنرمنجلقعانحهذا

جزهة

3االجزته
الثوحبدحمبكمهام365

يمتصرفسالكتبكللمأ507566
المواظكتبكلم3083الال
عيقواالورادالدوائلفواالمكتبمما262

لافقهاأصولثبمخال5338
لمناظزشواااابكتبكلملىك
جزسشزة

3أمالم6مم
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فهرسشالمكيبلمنلجزمالئائمطهههيااإلمجزليارالجممدخالققداكعهة
ضرتالغاذقاانبيجمطبعقارويوفالمعريهاحملظقلمالكهجانهالمحفالعربيهس

ئذالثاالناقاهرةجمعروسسقمعرإالعاهؤاالدوبتفالئااهدالرازقكاش

ابهوألهوعلى3وسلمبلفمعليلىزلممقلىزسللرمهرأاسظأ
وانصالرهوأحبابه

نعمان11أبنحنيغةاالعظماالماآقهاالثالجزاثمأولمألويليه

اكةفىفهرسىب7




